Bükfürdő - hotel Répce Gold**** - ROK 2018
Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km, Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő 359 km
Hotel je propojen s termálními lázněmi krytou, vytápěnou, spojovací chodbou. Hotel nabízí 1 a 2 lůžk.
klimatizované pokoje s možností přistýlky, všechny mají koupelnu, WC, TV, telefon, mini-bar, bezpečnostní
schránku, možnost připojení k internetu ZDARMA (v Lobby i na pokojích). Většina pokojů má balkon.
Pokoje s přistýlkou balkon nemají. Hotel nadále nabízí 7 rodinných pokojů, které jsou propojené dveřmi, 12
apartmánů, 4 VIP apartmány s perličkovou lázní a 2 pokoje pro hosty s tělesným postižením (s pokojem pro
doprovod).
Hotelové služby
Klimatizovaná restaurace k podávání jídel formou bufetu, lobby bar, obchod s dárkovými předměty, dětský
koutek, billiard, uzavřené parkoviště ZDARMA.
Fitness, wellness, sport
V hotelové budově se nachází Wellness ostrov (plavecký bazén, jacuzzi, sauna, whirlpool, parní kabina),
posilovna, kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, solná komora, solárium.
SLEVA 15% při pobytu 3 noci (2.1. – 10.2., 12.2. – 28.2., 1.12. – 22.12.)
AKCE 4 = 3 (4.1. – 10.2., 12.2. – 24.6., 2.9. – 22.12., kromě svátků, Velikonoc, Vánoc a Silvestra)
Počet pokojů, který je možno objednat s uvedenými akcemi je velmi omezený! T.z., že volné pokoje
v požadovaném termínu mohou být k dispozici, ale nebude možné uplatnit zvýhodněné AKCE.
1.1.– 30.3.
2.4. – 27.4.
1.11. – 21.12.

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
řádné lůžko v rod. pokoji / apartmánu
řádné lůžko ve VIP apartmánu
přistýlka osoba nad 12 let
přistýlka dítě do 3 let
přistýlka dítě 3-6 let/*
přistýlka dítě 6-12 let
pes / noc
Silvestr. příplatek (povinný)
Silvestr. příplatek (povinný) – dítě 3 - 12 let
NOVĚ – povinný příplatek – pobytová taxa
– osoby nad 18 let / noc

1 590,1 890,1 890,2 190,1 090,ZDARMA
390,795,500,60,-

1.5. – 6.5.
Svátky
Velikonoce
8.5. – 18.5. 27.4. – 1.5.
30.3. – 2.4.
21.5. – 5.7.
6.5. – 8.5.
Vánoce
8.7. – 28.9. 18.5. – 21.5.
Silvestr
30.9. – 1.11. 5.7. – 8.7. 21.12. – 1.1.2019
28.9. – 30.9.
1 690,1 850,2 150,1 990,2 250,2 590,1 990,2 250,2 590,2 290,2 590,2 990,1 150,1 250,1 290,ZDARMA ZDARMA
ZDARMA
390,390,390,845,945,1 075,500,500,500,3 190,1 595,60,60,60,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, 1x minerální vodu (0,25 l) / osoba / večeře, 1denní neomezené
vstupné do termálních lázní (kromě zážitkové části a světa sauny), využívání Wellness ostrova hotelu
(plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, sauna, parní kabina), zapůjčení županu, uzavřené parkoviště, služby
delegáta.
Cena nezahrnuje: vstupné do zážitkové části lázní cca 8 EUR / osoba / den, vstupné do světa sauny
v termálních lázních 7 EUR / 3 hod., klienti skládají vratnou kauci za hodinky do lázní 200 Kč / osoba / pobyt
(při převzetí hodinek v den příjezdu se hodinky vrací den před odjezdem po využití služeb, při převzetí
hodinek druhý den po příjezdu se hodinky vrací v den odjezdu), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho
pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). Uvedené akce neplatí v období svátků, nevztahují se na příplatky,
pobytovou taxu a /* na cenu přistýlky pro dítě 3-6 let.

