
Az intézményről

 A „Rege Residence – Szépkorúak Otthona” egy teljesen új, izgalmas életstílust 
kínál 65 év felettieknek, akik élvezni szeretnék a nyugdíjas élet kényelmét és nyugalmát. 
Célunk az, hogy Önnek  biztonságos, kellemes környezetet teremtsünk, ahol egy vidám, 
boldog, támogató  közösség részese lehet. Kiváló és gondos csapat várja Önt,  ismert 
klinikákkal együttműködve orvosi ellátás, kiváló konyha, luxus elhelyezés, változatos, 
igényes szabadidős tevékenységek, amelyet Ön megérdemel.

 Képzelje el, hogy mit szeretne, és ne törődjön azzal, hogyan lehet ezt 
megvalósítani, a mindennapi gondokat levesszük válláról. Kiváló személyre szabott 
szolgáltatást nyújtunk Önnek, ezáltal  szerettei is nyugodtak és elégedettek lehetnek. 
A „Rege Residence - Szépkorúak Otthona” olyan élménnyel gazdagítja Önt, amely 
első osztályú életminőséget teremt, megőrzi függetlenségét, és ahol új barátságok 
szövődnek.

A „RegeResidence – Szépkorúak Otthonában” mindezt megtalálja, segítünk Önnek!



ElhElyEzkEdés

 A „Rege Residence – Szépkorúak Otthona” a II. kerület csendes részén található, 
közel a természethez .
 Ez az erdők és  hegyek által határolt létesítmény ideális a túrázás szerelmeseinek is.
Fontos szempontnak tartottuk a gyors megközelítést, ami a családnak és Önnek is 
könnyebbséget jelent. A Széll Kálmán (Moszkva) tértől 10 perc autóval illetve 13 perc 
közösségi közlekedéssel (a 22-es és a 22 A autóbusszal).



TörTéneT

 A „Rege Residence – Szépkorúak Otthonának” elődje a méltán híres Hotel Rege, 
amely hosszú  éveken  át  nyújtott   kényelmes és színvonalas  elhelyezést külföldi és 
magyar vendégek ezreinek.



Lakóegység

 A „Rege Residence – Szépkorúak Otthonában”   a szobákat úgy terveztük, hogy 
Ön  az elegáns, biztonságos, kényelmes környezetben otthon érezze magát.   Reggeli 
kávéját akár  a budai hegyekre néző balkonon is elfogyaszthatja.

Egy hálószobás apartman

• 35 m2
• hálószoba, nappali, fürdőszoba,       

hűtőszekrény
• kilátással a II. kerületi dombokra, hegyekre

Studio Superior

• 25 m2
• hálószoba, nappali sarok, fürdőszoba,   

hűtőszekrény, terasz
• kilátással az Erzsébet – kilátóra

Studio Delux

• 22 m2
• hálószoba, nappali sarok, fürdőszoba,  

hűtőszekrény, terasz
• kilátással az Erzsébet – kilátóra



Belsőépítészeti megoldások

• Igényesen, magas színvonalon  megtervezett belső tér minőségi anyagok 
felhasználásával

• Dívány és asztal, így vendégül láthatja családját és barátait is
• Elektromosan állítható ágy az Ön kényelméért és egészségéért
• Légkondicionálás
• Az ágy mellett és a fürdőszobában elhelyezett vészhívó gombok
• Praktikusan  megtervezett fürdőszoba toalett tükrökkel és minden kényelemmel
• Okos TV 
• Ingyenes Wi – Fi
• Nagy beépített szekrény a szobában és egy kisebb a fürdőszobában
• Hűtőszekrény és elektromos vízforraló kávéhoz, teához
• Fényáteresztő és sötétítő függöny 



Élet a Regében

 Pihenhet, kirándulhat, sportolhat vagy részt vehet különböző foglalkozásokon 
kedve szerint. Látogassa meg a jól felszerelt  fitness termet és edzzen személyi tréner 
segítségével vagy ússzon, szaunázzon, lazítson a jacuzziban.  Kényeztesse magát a 
szépségszalonban, a fodrásznál, jelentkezzen be valamelyik masszázsra szakképzett 
masszőrünkhöz, menjen el barátaival sétálni, „nordic-walkingozni”. Hívja meg  
vendégeit ebédre az éttermünkbe, fogyasszanak el egy italt a gyönyörű teraszon vagy 
a kávézóban. Lássa vendégül családját az erre a célra kialakított, minden kényelemmel 
felszerelt külön teremben.

Szolgáltatásaink

• takarítás heti 2 alkalommal
• 24/7 nővérszolgálat
• házi orvosi szolgálat
• fekvőbeteg gondozás
• vészhívó a szobákban és a közösségi 

helyiségekben
• WIFI kapcsolat az otthon egész területén
• 24 h recepció
• biztonsági őr, kamerákkal megfigyelt terület 
• mosógép használat
• mosatás, vegytisztítás
• raktározási lehetőség kisebb személyes 

tárgyaknak díjfizetés ellenében
• „Rege taxi” (transzfer biztosítása igény 

szerint)  
• hobby konyha a Residence lakói számára
• hobby kert
• imaszoba
• könyvtár
• fűtött fedett uszoda
• jacuzzi
• sauna
• fitness és torna terem
• parkolás

Egyéb lehetőségek  (külön díjazás ellenében)

• masszázs
• reflexológia
• pszichológus
• beszéd terapeuta



Orvosi ellátás

 Tapasztalt orvosi team áll rendelkezésére, 
hogy az Ön ittlétét biztonságossá, nyugodtabbá  
tegye.   
 24 órás nővérszolgálatot és a hétköz- 
napokon több órás orvosi szolgáltatást biztosítunk 
lakóinknak.
  Nővérhívó rendszerünk az intézmény 
közösségi és magán tereiben egyaránt 
rendelkezésre áll.  
 Egészségügyi ellátását jóhírű, elismert 
klinikákkal együttműködve biztosítjuk magas 
színvonalon, kedvező feltételekkel.
 Ellátásra szoruló vendégeinknek 
speciális igényeknek megfelelő szobákkal és 
szolgáltatásokkal állunk rendelkezésre.



Konyha

 Ételeinket friss és minőségi alapanyagokból, 
kiváló séf vezetésével állítjuk össze vendégeink 
számára. Az ételeink önkiszolgáló vagy éttermi 
formában, asztalnál felszolgálva fogyaszthatóak. 
 A főétkezések között könnyű fogásokat, 
italokat kínálunk.
 Kívánságra diabetikus és vegetáriánus 
étkezésre is van lehetőség.



Kulturális tevékenységek

 Számos kulturális  programunk 
mellett kézműves foglalkozásokon is rész 
vehetnek lakóink.  Havi több alkalommal 
festő tanfolyamot és  különböző témájú 
előadásokat is látogathatnak.
 Külön díjazás ellenében koncerteken, 
színházi előadásokon, egy- illetve 
többnapos bel- és külföldi kirándulásokon 
vehetnek részt.

Naponta különböző Kulturális programok

• bridzs / kártya- és táblajátékok
• kézműves műhely
• ékszerkészítés
• festő műhely
• táncórák
• szabadtéri programok és 

kirándulások
• természetjárás
• zenei események
• filmvetítés
• számítástechnikai tanfolyam



Sport tevékenységek

 Hisszük, hogy Ön a legjobbat érdemli, ezért a hét minden napjára  különböző 
sportolási lehetőséget biztosítunk, amit vendégeink szakképzett edzők segítségével 
vehetnek igénybe.
 Fitness termünk a legújabb erősítő gépekkel, többek közt futópaddal, biciklivel, 
taposógéppel, aerobik felszereléssel  várja szépkorú vendégeit. 
 A teremben végzett minden testedzés szigorúan szakember felügyelete mellett 
történik!
 Jóga, Tai-Chi és táncórák, valamint természetjárás is szerepel választhatóan a 
programban.
 A fűtött, fedett uszodában lehetőség nyílik vízi gimnasztikára és hidroterápiára.

Naponta különböző sport programok:

• víz alatti gimnasztika
• gyógytorna
• tai-chi
• chi-kung
• joga
• pilates
• gerinctorna
• spinning 
• stretching 
• aerobik
• asztalitenisz
• biliárd
• teke
• nordic walking



 Mi itt a „Rege Residence – Szépkorúak Otthonában” lehetőséget nyújtunk Önnek 
arra, hogy mentesüljön a napi háztartási teendőktől, hogy még több időt tölthessen el 
barátaival, családjával, és maradjon ideje Önmagára is.

 A „Rege Residence” 
lakói számára kényelmesen a 
helyszínen elérhetőek a következő 
szolgáltatások, külön díjazás 
ellenében:

• fodrász
• kozmetikus
• pedikűr
• manikűr
• drogéria



Management

Fischer György
(Vezérigazgató)

A szállodaiparban 40 év alatt szerzett ismereteimet szeretném 
a „Rege Residence”-ben kamatoztatni és megteremteni a 
biztonságot, nyugalmat, függetlenséget nyújtó családias 
otthon melegét, ahol lakóink elégedetten,  kiegyensúlyozottan 
töltik boldog éveiket.

Balatoni Anna
(Programszervező)

Célom, hogy a turizmusban szerzett tapasztalataimat 
hasznosítsam, és lakóink számára tartalmas, vonzó 
programokat szervezzek. 
Együtt alakítsunk ki egy aktív, szeretetteljes közösséget, ahol 
új életüket színesebbé, változatosabbá tesszük.

Teremi Irén 
(Mozgás koordinátor)

Sportmúltamra és 35 éves gyógytornász tevékenységemre 
alapozva mindenki számára egyéni mozgásprogramot 
alakítunk ki. Figyelembe vesszük fizikai állapotát, esetleges 
betegségét, kedvelt mozgásformáit, ezáltal javítva lakóink 
erőnlétét, hangulatát.

Lakatos Erika
(Housekeeping manager)

Eddigi munkám során mindig arra törekedtem, hogy a 
vendégek komfortosan érezzék magukat. Itt is célom, hogy 
lakóinkat tiszta, kellemes környezetben fogadhassuk az 
otthon egész területén.


