Bükfürdő
hotel GREENFIELD

GOLF & SPA

AKCE 4=3
(8.8. – 23.12., kromě 28.10. - 1.11.)
8.8. – 28.8.

Min. délka pobytu
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji CLASSIC
1 lůžk. pokoj CLASSIC
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
přistýlka dítě do 6 let
přistýlka dítě 6-12 let
přistýlka osoba nad 12 let
řádné l. v pokoji SUITE/*
řádné l. v rodinném pokoji /**
pes / noc
Příplatek za nápoje „polopenze PLUS“
7,00 - 22,00 nealko nápoje, káva – z automatu,
filtrovaná voda, čaj 18,00 - 22,00 točené pivo,
rozlévané víno (neplatí akce 4=3)

3 noci
2 450,3 490,2 650,3 950,2 750,4 090,ZDARMA
3 590,3 790,550,-

28.8. – 28.10.

1.11. – 23.12.

2 noci
2 noci
2 290,2 190,3 290,3 150,2 490,2 450,3 690,3 590,2 590,2 490,3 850,3 690,ZDARMA
ZDARMA
sleva 50 %
sleva 20 %
3 390,3 290,3 590,3 490,550,550,200,- / dospěla osoba / noc
ZDARMA / dítě do 6 let
100 Kč / dítě 6-12 let

28.10. – 1.11.
3 noci
2 550,3 690,2 790,4 090,2 850,4 250,ZDARMA
3 690,3 890,550,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí (formou bufetu), neomezený vstup do obnoveného hotelového wellness centra,
připojení na internet, zapůjčení županu, parkování (garáž není k dispozici), služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,70 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě.
GOLF: Při rezervaci předem jsou poskytnuty zvýhodněné ceny za využívání golfového hřiště (18 jamek). PO, ÚT, ST, ČT cena po slevě 80% je 12 EUR /greenfee. PÁ, SO, NE – cena po slevě 25% je 60 EUR /greenfee. Platba na místě.
REKONSTRUKCE: v hotelovém komplexu probíhá od roku 2019 rekonstrukce. Většina plánovaných rekonstrukcí
byla již dokončena. Níže uvádíme rekonstrukce, které momentálně probíhají a též předběžné termíny jejich
dokončení (bez záruky). Případná omezení z důvodu probíhajících prací (např. hluk atd.) nemohou být
kompenzována. Předběžný termín dokončení: skluzavka “365 dnů”: 31.8.2022, renovace pokojů: podzim 2022
/* Při ubytování 2 dosp. osob + 2 dětí do 12 let v pokoji SUITE jsou obě děti zdarma.
/** Při ubytování 2 dosp. osob + 2 dětí do 12 let v rodinném pokoji (= 2x dvoulůžkový pokoj propojený dveřmi)
jsou obě děti zdarma.

Platnost od 8.8.2022

