
 
 
 
 
TÓKERT PROJEKT KFTTÓKERT PROJEKT KFTTÓKERT PROJEKT KFTTÓKERT PROJEKT KFT 
2300 Ráckeve, Strand u. 04.  
Adószám: 13481843-2-13 
Tel./fax: 0036/ 24-423-220   
     

Magyar Hagyományos Kemping Klub 
Szekeres Kálmán részére 
inform@campinform.eu  

 
 
Tisztelt Szekeres Kálmán!  
 
Kérésének megfelelően ezúton tájékoztatom a Március 14-18 közötti időszak fakultatív 
programlehetőségeiről az Aqua Land szervezésében.  
 
A hosszú hétvégén, az alábbi programlehetőségek közül tudnak kedvükre választani. 
 
2012. március 16. 15.00 – 18.00 Kézműves foglalkozás – Központi recepció – aula - ingyenes 
 
Az 1848-as forradalom jegyében telő foglalkozáson a gyerekek játékos keretek között ismerhetik 
meg a magyar történelem nagyjait, és elkészíthetik saját kokárdájukat, vagy akár a nemzeti trikolor 
színeiben pompázó zászlókat. 
 
 
2012. március 17. 10.00 – tól Pálinkás lovas kocsikázás Ráckeve történelmi belvárosában 
idegenvezetéssel – előre bejelentkezés alapján, külön térítéssel 
 
Ráckeve méltán viselt 2010- a magyar kultúra városa címet, hiszen kulturális rendezvényei, 
természeti értékei, valamint híres nevezetességei rengeteg ide látogatót csábított ide.  
Az évszádos múltra visszatekintő város, rengeteg lehetőséget kínál az utazónak. 
 

Látogatás a hajómalomhoz:  
Az utazó megtekintheti Magyarország egyetlen „működő képes” malmát. A malom elődje 
1967-68 telén a jeges ár következtében elsüllyedt, de búvárok segítségével a megmaradt 
darabokat partra emelték, és a szentendrei skanzenbe szállították. Ezen hajómalom 
teljesen újjáépített pontos mását tekinthetik meg. 
 
Tűztorony kilátó: 
A környéken egyedülálló módon, a patinás városháza 40 m magas tornyán egy kilátó 
helyezkedik el. A kilátó egyedülálló körpanorámája felejthetetlen élményt nyújt annak, aki 
veszi a fáradtságot, és felsétál a torony tetejére. Tiszta időben a szemfülesek megláthatják 
a budai hegyeke, vagy a Velencei-dombságot. 
 
Szerb (Nagyboldogasszony) templom: 
Az 1487-ben felszentelt templom, igazi kuriózumnak számít, nemcsak Ráckevén, hanem 
az egész országban is. A bizánci hangulatú freskók, melyek a templom belsejét díszítik egy 
szempillantás alatt a múltba repítik az embert.  
 
 
 
 
 
 
 



Savoyai kastély 
Ráckeve legimpozánsabb épülete a barokk Savoyai-kastély, melyet 1702-ben kezdtek el 
építeni Johann Lucas Hildebrandt építész tervei alapján. A kastély a világi barokk építészet 
első hazai emléke. Jelenleg hotelként és étteremként működik. 
 
Vízi piac 
Különleges élményt nyújt a szerdán és szombaton hajnaltól megrendezett piac közel egy 
kilométer hosszan 

 
 
2012. március 17. 15.00-tól Hacsek és Sajó kabaré előadás – központi recepció aula, ingyenes 

 
Ki ne emlékezne erre a két pörlekedő, ugyanakkor vicces figurára. Kis performance-kel 
szeretnénk felidézni a régi szép időket, és megpróbáljuk a nézőtérre varázsolni az igazi kávéházi 
hangulatot, és persze a jó kedvet.  
 
Fegyó Béla kiállítás 03.15-03.18 Központi recepció aula, ingyenes 
 
Tekintsék meg Fegyó Béla, Pest Megye Művészetérét díjas festőművész káprázatos és magával 
ragadó képeit. A művész mestere többek között Patay László, országos hírű festő 
 
Tradicionális Finn szauna Program  03.16. Péntek 20.00-01.00 – Vitál központ  Camping 
Vendégeinek 50% kedvezménnyel: 1.750 Ft 
  
A szaunázás szerelmeseinek.  
Szaunázás, ahogy a fejlett szauna kultúrával rendelkező országokban szokás. 
 
- tengeri sós, mézes, sörös-jeges, gyümölcsös ceremóniák a szaunában 
- aktív aromaterápia és forrólevegő keringetés 
- díjmentes ásványvíz fogyasztás 
- friss gyümölcstál 
- szaunázás lepedővel (személyenként 1 db lepedőt biztosítunk) 
- korlátlan vitál zóna használat 
- korlátlan fedett  fürdő és szabadtéri gyógyvizes  
medence használata fürdőruha mentesen.  
 
 
Ráckeve, 2012. március 09. 
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