MAĎARSKO – AUTOBUSEM – VÁNOCE 2022
Bükfürdő – hotel Répce
COVID-19: S ohledem na výjimečnou situaci spojenou s pandemií Vás informujeme, že v případě uzavření hranic
garantujeme vrácení Vašich úhrad v plné výši, včetně pojištění.

Lázně
V Bükfürdő narazili výzkumníci ropy v r. 1971 na pramen o teplotě 58 °C, který chrlí z hloubky
země 1000 l/min. Léčivá voda má mimořádně vysoký obsah železa, je to charakteristická zemitovápenitá voda s konstantním podílem vápníku, hořčíku a hydrogenuhličitanů. Kryté lázně a
koupaliště s léčivou termální a pitnou vodou se rozprostírají na 13 ha a jeho vodní plocha je více
než 5 000 m². Komplex s 27 bazény očekává návštěvníky po celý rok, aby zde léčili a
zregenerovali své tělo. Milovníkům sauny je určen svět sauny pro 150 osob (tepidarium,
aromatická parní sauna, infračervená i finská sauna, ledová kabina, aromatická sauna a venkovní
finská sauna, vnitřní a venkovní ochlazovací bazén, jacuzzi, Kneippův bazén).
Indikace
Vápenatění, artróza (degenerativní nemoc kloubů), osteoporóza (řídnutí kostí), diskopatie,
lumbago, Bechtěrevova nemoc, chronický zánět kloubů, dna, revmatismus měkkých tkání,
rehabilitace po ortopedických a neurochirurgických operacích, poúrazová rehabilitace, chronické
gynekologické a urologické záněty, chronický žaludeční katar, žaludeční vředy, zažívací potíže.
VÁNOCE
22.12. – 27.12.2022
(5 nocí)
TRASA B2: Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Brno
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj

14 990,16 590,-

Cena zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, dopravu autobusem, 1x minerální vodu (0,25 l) / osoba
/ večeře, neomezený vstup do termálních lázní včetně zážitkové části lázní (kromě světa sauny),
zapůjčení županu, služby delegáta. V hotelu již wellness ostrov není k dispozici, na jeho místě je
nově fitness centrum.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do
světa sauny (za příplatek – platba na místě), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

