
Harminc, egyedileg berendezett, elegáns

szobáink hangulata, a ház eklektikus

építészeti kialakítása és páratlan

festészeti motívumai visszaadják Önnek

és partnereinek mindazt az életérzést,

melyet a mindenkori nemesség,

arisztokrácia birtokolt.

A hotel 2023-ban nyitotta meg kapuit,

négycsillagos szálláshely minősítéssel

rendelkezik.

Az épületben található a régi időket idéző

patinás Macaron kávéház, melynek

prémium kínálatával gazdagítjuk exkluzív

szolgáltatásainkat.

Boutique Hotel Gaia**** „Királyi szállás Kecskemét történelmi 

főutcáján, a belváros szívében!”



A Boutique Hotel Gaia, nem más, mint reneszánsz életérzés és nagyúri 
elegancia!

Csodálatos építészeti megoldások,

mitológia és kultúra találkozása

művészemberek kezei által életre

keltve Kecskemét és a környék egyik

legszebb Kávéházával megfűszerezve!



Nyugalom, kényelem, élettér és exkluzivitás maximális szinten!
• Hét egyedi szobatípus gondosan válogatott

harmonikus szín és minőségi anyag használattal

• 180x200 cm méretű franciaágy prémium matraccal

• 25 és 40 m2 közötti alapterületű szobák saját 

fürdőszobával gazdag pipere bekészítéssel

• 0-24 órás recepció; minibár és szobaszerviz; 

nagysebességű stabil Wifi; Smart LED TV; 

szobaszéf; telefon

A katalógusban szereplő árak

tájékoztató jellegűek, nem minősülnek

ajánlattételnek. Áraink a következőket

tartalmazzák:

• reggelit a Macaron kávéházban

• mindenkori törvényes áfát

• stabil internet kapcsolatot

• fitneszterem használatot

• napozóterasz használatot



Gaia szobáink

A prémium Gaia szobatípusból öt szobát alakítottunk

ki, melyben a kék és az arany színek dominálnak

az élettér…szállodánk ezen nagy alapterületű szobái a nagyúri 

életérzést testesítik meg a maguk eleganciájával!

• Pezsgő és gyümölcs bekészítése a szobába

• Fürdőszoba (hajszárító és borotválkozó tükör)

• Törölköző bekészítés

• Exkluzív kozmetikai bekészítés

• Smart LED TV műholdas csatornákkal

• Egyénileg szabályozható klímaberendezés

• WIFI a szálloda egész területén

• Szobaszéf

Szobaár reggelivel egy főre:

225 EUR/éj-től



Jupiter szobáink

Jupiter szobatípusból öt szobát alakítottunk ki, melyben

a bordó-arany színek dominálnak

együtt, de mégis külön…a tágas belső tér vagy a kettő, külön 

légtér miatt ezt a szobatípust elsősorban gyermekes családok 

számára ajánljuk!

• Fürdőszoba (hajszárító és borotválkozó tükör)

• Törölköző bekészítés

• Exkluzív kozmetikai bekészítés

• Smart LED TV műholdas csatornákkal

• Egyénileg szabályozható klímaberendezés

• WIFI a szálloda egész területén

• Szobaszéf

Szobaár reggelivel egy főre:

185 EUR/éj-től



Szaturnusz szobáink

Szaturnusz szobatípusból három szobát alakítottunk ki,

melyben az arany vagy a kék szín dominál

a személyre szabott kényelem…ha egy kis erkélyre vágyik egy 

reggeli kávé vagy egy kis szellő kíséretében!

• Erkély

• Fürdőszoba (hajszárító és borotválkozó tükör)

• Törölköző bekészítés

• Exkluzív kozmetikai bekészítés

• Smart LED TV műholdas csatornákkal

• Egyénileg szabályozható klímaberendezés

• WIFI a szálloda egész területén

• Szobaszéf

Szobár reggelivel egy főre:

200 EUR/éj-től



Vénusz szobáink

Vénusz szobatípusból öt szobát alakítottunk ki, melyben

az arany szín dominál

a Vénusz mesélhet az ember függőségeiről, ízléseiről,

tetszéseiről és ellenszenveiről; mi szép és értékes

számára…mindezt közel a csillagokhoz, a szabad égbolthoz

• Fürdőszoba (hajszárító és borotválkozó tükör)

• Törölköző bekészítés

• Exkluzív kozmetikai bekészítés

• Smart LED TV műholdas csatornákkal

• Egyénileg szabályozható klímaberendezés

• WIFI a szálloda egész területén

• Szobaszéf

Szobár reggelivel egy főre:

155 EUR/éj-től



Mars szobáink

Mars szobatípusból mindössze kettő szobát alakítottunk

ki, melyben a bordó-arany szín dominál

kaland és romantika…a belső udvarra néző szoba páratlan

körülményeket teremt a meghitt együttléthez - akár egy kis

romantikára vágyik kedvesével vagy éppen jeles napot ünnepel!

• Pezsgő bekészítése a szobába

• Fürdőszoba (hajszárító és borotválkozó tükör)

• Törölköző bekészítés

• Exkluzív kozmetikai bekészítés

• Smart LED TV műholdas csatornákkal

• Egyénileg szabályozható klímaberendezés

• WIFI a szálloda egész területén

• Szobaszéf

Szobaár reggelivel egy főre:

210 EUR/éj-től



Merkúr szobáink

Merkúr szobatípusból öt szobát alakítottunk ki,

melyben az égbolt kéksége dominál

a Merkúr bolygó egyik fő funkciója az információ észlelése, 

feldolgozása és továbbítása…mindezt nyugodt körülmények 

között, távolabb a nyüzsgéstől, ha egy kis munkára támadna 

kedve!

• Fürdőszoba (hajszárító és borotválkozó tükör)

• Törölköző bekészítés

• Exkluzív kozmetikai bekészítés

• Smart LED TV műholdas csatornákkal

• Egyénileg szabályozható klímaberendezés

• WIFI a szálloda egész területén

• Szobaszéf

Szobaár reggelivel egy főre:

165 EUR/éj-től



Luna szobáink

Luna szobatípusból öt szobát alakítottunk ki, melyben a

kék, bordó, arany színek váltakoznak.

• Az egyik szobát speciálisan mozgáskorlátozott

Vendégeink részére alakítottuk ki

a Hold fényesen tükrözi az ember lelkiállapotát és értékrendszerét, 

jellemzi vágyait…a Hold a tudatalattinkat képviseli, cselekvésre és 

reagálásra bír minket!

• Fürdőszoba (hajszárító és borotválkozó tükör)

• Törölköző bekészítés

• Exkluzív kozmetikai bekészítés

• Smart LED TV műholdas csatornákkal

• Egyénileg szabályozható klímaberendezés

• WIFI a szálloda egész területén

• Szobaszéf

Szobaár reggelivel egy főre: 180 EUR/éj-től

Akadálymentes szoba kedvezményes ára:

145 EUR/éj-től



Térítés ellenében igénybe vehető további szolgáltatásaink:

• személyautó parkolás a szabad helyek 

függvényében 20 EUR / nap

• minibár

• reggeli felszolgálása a szobában

5 EUR / alkalom / szoba

• privát finn szauna használata



Pihenés vagy munka egy különleges környezetben!

Szívből kívánjuk minden hozzánk érkező 

Vendégünknek, hogy a művészi 

teljesítményt visszatükröző terek által 

közvetített  értékekkel hozzájárulhassunk 

az Ön és partnerei tartalmas pihenéséhez!

Várjuk szíves jelentkezését, hogy 

személyesen is megmutathassuk 

Önnek szállodánkat egy előre 

egyeztett időpontban!

Kérje egyedi ajánlatunkat:

sales@gaiahotel.hu

BOUTIQUE HOTEL GAIA

Kecskemét, Nagykőrösi utca 13.

WWW.GAIAHOTEL.HU

+36 76 598 090 ♦ +36 76 598 091

Küldje el foglalását:

reservation@gaiahotel.hu

mailto:sales@gaiahotel.hu
http://www.gaiahotel.hu/
mailto:reservation@gaiahotel.hu

