
SZOLGÁLTATÁSOK 

 

A Golden Palace Göd szenior apartmanházban három csomagajánlat, a Gold-, Platina- és a 
Gyémánt-csomagok közül választhat. Mivel nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindén 
igényét kielégíthessük, érdekes programlehetőségeket, az aktív életet lehetővé tevő minőségi 
körülményeket és 24 órás egészségügyi ellátást is biztosítunk. Nézze meg a lehetőségeit! 

 

Programok (Stock fotókkal egyelőre) 

Közösségi élet 

A Golden Palace Göd luxus nyugdíjasház épületének felét a minden igényt kiszolgáló 
apartmanok adják, a másik felét pedig az egyedülállóan nagy méretű és felszereltségű 
hangulatos közösségi tereink, amelyek kialakításuknál fogva megteremtik a kellemes időtöltés 
lehetőségét. Ilyen közösségi terek az étterem, a büfé, a szalon, a szivarszoba, a moziterem, a 
könyvtár és a társalgók. Lakóinknak természetesen hitük gyakorlására is lehetőségük van az 
ökomenikus kápolnánkban. 

 

Sportolási lehetőségek 

Nálunk a hangsúly a szabadságon és az aktív életvitelen van. Használja kedvére 
konditermünket vagy ejtőzzön wellness-részlegünkön, ahol bel- és kültéri medence, illetve egy 
varázslatos szaunavilág is várja. Szabadtéren is számos lehetőséget biztosítunk a szórakozásra, 
mint amilyen a horgászás, lengőteke, szabadtéri sakk, petangue, pingpong, illetve Chi-Kung 
foglalkozás. 

 

Kulturális foglalkozások 

A Golden Palace Göd csapata mindent megtesz azért, hogy Ön jól érezze magát nálunk. Igény 
szerinti klubfoglalkozásokat szervezünk (kártyaklub, énekkar, irodalmi kör, rajz/festő szakkör), 
illetve helyet biztosítunk koncertek, bálok megtartására is.  

 

Egyéb szabadtéri lehetőségek 

Mivel a Golden Palace Göd szenior apartmanház csodálatos természeti környezetben 
található, számos szabadtéri tevékenységre is lehetőség van. Ilyen a szabadtéri sütés, főzés, 
grillezés, közösségi kertészkedés és növénygondozás is.    

 

CTA-gomb: Megnézem a csomagajánlatokat 



 

Élet a Golden Palaceban 

Luxus környezet 

Luxus nyugdíjasházunkban lehetőség nyílik a teljes közművekkel, korszerű, modern 
klimatizációval ellátott, igényes apartmanok élethosszig tartó bérlésére, amely lakóterek 40-
150 négyzetméter közötti nagyságban érhetők el. Ősfás parkunk szemet gyönyörködtető, 
esztétikai élményt kínál, emellett pedig helyben megoldott a biztonságos és árnyékos parkolás 
is 

Minőségi életvitel 

A Golden Palace Göd apartmanház csapata az igényes, hangulatos, minden igényt kielégítő 
szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt. Tágas, világos, panorámás apartmanokkal várják az 
érdeklődőket, és olyan új, Magyarországon még nem elterjedt életformát kínálnak, amely a 
minőségi lakhatáson túl a minőségi életvitelre, kikapcsolódásra helyezi a hangsúlyt. Az 
apartmanok lakóinak a fodrászatban, butikban, kávézóban, cukrászdában elérhető termékek 
és szolgáltatások teszik még inkább felhőtlenné és kényelmessé a hétköznapokat. 

 

Egyéni igények 

A Golden Palace Göd nyugdíjasházban az autonóm életmód teljes megtartása alapvető, 
támogatásunk azokra az igényekre fókuszál, amelyeket a nálunk lakók megfogalmaznak. A 
nyugdíjasházban mindenkinek adott a lehetőség és nem éri hátrány azokat, akik minimális 
támogatásra szorulnak vagy "csak” a biztonságot keresik. 

 

Élethosszig tartó gondoskodás 

A Golden Palace Göd működési modellje nem idősotthoni forma, hanem attól egy jelentős 
mértékben eltérő senior apartmanház. A beköltöző polgárjogi szerződés alapján bérleti 
jogviszonyt létesít az apartmanra, illetve különböző egészségügyi és más szolgáltatásokat 
tartalmazó csomagok közül tud választani, akár élethosszig. 

 

CTA-gomb: Megnézem a csomagajánlatokat 

 

 

Az orvosi háttér helyett legyen „Csomagajánlataink” 

A minőségi lakhatás mellett külön szolgáltató bevonásával humán egészségügyi 
szolgáltatások, mint például szakápolás, szakorvosi ellátás, gyógytorna, masszázs is igénybe 
vehető nálunk. Válasszon csomagajánlataink közül.  



 

Gold 347e Ft/hó/fő-től Platina 447e Ft/hó/fő-től Gyémánt 547e Ft/hó/fő-től 
 a Gold csomagon felül a Gold és Platina 

csomagokon felül 
Teljeskörű lakhatás 
biztosítása klimatizált luxus 
apartmanokban 

  

Wifin keresztüli internet 
használat, TV alapcsomag, 
nővérhívó rendszer 

TV családi csomag TV extra csomag 

Ingyenes parkolás a Golden 
Palace Göd luxus 
nyugdíjasotthon parkjában a 
szabad, nem számozott 
férőhelyeken a szabad 
kapacitás erejéig. A  
vendégeknek külső 
parkolóban biztosítunk 
lehetőséget.    

Privát számozott Platina-
parkolóhelyek 

Privát számozott, igény 
szerinti fedett 
parkolóhelyek,  
elektromos autó töltési 
lehetősége (térítés 
ellenében) 

Közösségi területek 
(étterem, büfé, szalon, szivar 
szoba, moziterem, társalgók, 
ökomenikus kápolna, 
könyvtár, konditerem, 
wellness) térítésmentes 
használata 

Előre egyeztetett nagyobb 
családi rendezvényekre is 
használható helyiségek 6 
főig 

Előre egyeztetett nagyobb 
családi rendezvényekre is 
használható helyiségek 12 
főig 

Horgászatra és fürdésre 
alkalmas tó szabad 
használata. 
Horgászfelszerelés bérlési 
lehetősége. 

Ingyenes horgászfelszerelés-
kölcsönzés 

Ingyenes csónak biztosítás 
előre egyeztetett időpontra 

Kültéri sportolás (lengőteke, 
szabadtéri sakk, petangue, 
pingpong stb.) a parkban 

  

Szabadtéri sütés, főzés, 
grillezés lehetősége 

  

Szabadtéri és beltéri 
rendezvények, koncertek, 
bálok, igény szerinti 
foglalkozások (kártyaklub, 
énekkar, irodalmi kör, 
rajz/festő szakkör), 
istentiszteletek, misék 

  

Közösségi kertészkedés, 
növény gondozás 

  



Kisállattartás külön 
engedéllyel  

  

Chi-Kung foglalkozás heti 1x Chi-Kung foglalkozás heti 2x Chi-Kung foglalkozás heti 3x 
24 órás gondozói szolgálat Szakápolói  szolgálat Személyre szabott szakápoló 

biztosítása  
Ingyenes intézményi orvosi 
szolgáltatás a rendelőben  

 Ingyenes intézményi orvosi 
szolgáltatás saját 
apartmanban, amennyiben a 
vizsgálatnak nincs speciális 
eszközigénye (pl. EKG) 

Gyógyszerek és gyógyászati 
segédeszközök 
beszerzésének biztosítása, 
heti dobozos gyógyszerelés. 
A beszerzés ingyenes. 

Orvosa által elrendelt 
gyógyszerek költségeinek 
átvállalása évi 120 000 
forintig.  
Igény esetén napi dobozos 
gyógyszerelés. 

Gyógyászati segédeszközök 
térítésmentes beszerzése és 
biztosítása évi 50 000 
forintig.  
Igény esetén napi többszöri 
gyógyszerelés. 

A Golden Palace háziorvosa 
által kiírt szakorvosi 
rendelésre történő szállítás a 
főnövérrel egyeztetett 
időpontban. 

A Golden Palace háziorvosa 
vagy szakorvosa által kiírt 
szakorvosi rendelésre 
történő szállítás a főnövérrel 
egyeztetett időpontban. 

Szakorvos által kiírt 
bármilyen rendelésre 
történő szállítás a főnővérrel 
egyeztetett időpontban. 

Fizikoterápia, csoportos 
gyógytorna 

 Heti 1 gyógymasszázs- / vagy 
pedikűrigény esetén 
egyéni gyógytorna kétheti 
rendszerességgel.  

24 órás portaszolgálat   
Biztonsági szolgálat   
Napi háromszori étkezés az 
étteremben. 

Napi háromszori étkezés a 
teraszon (szezonálisan). 

Napi ötszöri étkezés. 
Főétkezés apartmanba 
szállítása térítés ellenében.  

Szakorvos által elrendelt 
diétás menü biztosítása 

Vegetáriánus menü Fitnesz menü 

Orvos által elrendelt   
konzultációs lehetőség 
dietetikussal / életmód 
tanácsadóval 

Negyedéves  konzultációs 
lehetőség dietetikussal / 
életmód tanácsadóval 

Havi  konzultációs lehetőség 
dietetikussal / életmód 
tanácsadóval  

Heti takarítás Fürdőszoba heti kétszeri 
takarítása 

Igény esetén heti 1 plusz 
apartmantakarítás 

Nagytakarítás évente 
egyszer 

Nagytakarítás évente kétszer Nagytakarítás évente 
háromszor  

Ruhák és textíliák heti 
mosása vasalása 

 Ruhák és textíliák heti 
kétszeri mosása vasalása  

 Bevásárlási lista szerinti 
házhoz szállítás hetente  

Bevásárlási lista szerinti 
házhoz szállítás hetente 
kétszer 



Wellnesshasználat Wellnesshasználat +1 
vendég részére előre 
egyeztetett időben 

Wellnesshasználat család 
részére, max. 4 főig, előre 
egyeztetett időben  

Évi 1  belföldi, egynapos 
kirándulás teljes 
költségtérítéssel  

Évi 2  belföldi, egynapos 
kirándulás teljes 
költségtérítéssel 

Évi 3 belföldi, egynapos 
kirándulás teljes 
költségtérítéssel 

 1 hetes Montenegrói 
egészségturizmus tengerre 
néző 5 csillagos szállodában. 
A Booking árból 30 % 
kedvezményt, valamint az 
ingyenes transzfereket 
biztosítjuk. 

1 hetes ingyenes 
Montenegrói 
egészségturizmus tengerre 
néző 5 csillagos szállodában. 
A Booking árból 50%-os 
kedvezményt és az ingyenes 
transzfereket biztosítjuk.  

Szállóvendég térítés 
ellenében tartózkodhat az 
épületben 

Max. 1 fő szállóvendégnek a 
szállásért évi 10 napig nem 
kell térítési díjat fizetnie 

Max. 2 fő szállóvendégnek a 
szállásért évi 20 napig nem 
kell térítési díjat fizetnie 

  Egyességen alapuló, 
szabadon választható 
további szolgáltatások 

  

Együtt költözők esetén a Gold csomag 277.680 Ft-tól, a Platina 377.680-tól, a Gyémánt 
477.680 Ft-tól elérhető  


