MAĎARSKO 2022
Bükfürdő – Greenfield Hotel Golf & Spa****
Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km, Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő
359 km
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.
Renovovaný hotel, který má vlastní termální lázně, se nachází v klidném přírodním prostředí v
těsné blízkosti 18 jamkového golfového hřiště.
Hotel nabízí 2 lůžk. pokoje STANDARD bez balkonu pro 2 osoby, 2 lůžk. pokoje CLASSIC
s balkonem, s možností 1 přistýlky pro dospělou osobu nebo 2 přistýlek (rozkládací pohovka) pro
2 děti do 9 let, 2 lůžk. pokoje SUPERIOR s balkonem (výhled na golfové hřiště), s možností
1 přistýlky pro dospělou osobu nebo 2 přistýlek (rozkládací pohovka) pro 2 děti do 9 let. Pro rodiny
se 2 dětmi do 14 let doporučujeme rodinný pokoj (2x 2 lůžk. pokoj CLASSIC / SUPERIOR
propojený dveřmi) nebo pokoj SUITE. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna, WC, fén, SAT-TV,
Wi-Fi, mini-bar, safe.
Hotelové služby
GreenGarden restaurace s terasou nabízí mezinárodní kuchyni, maďarské speciality – bohatý
bufetový výběr. K dispozici Lobby bar, Snack bar, Pool bar, recepce 24 hod., bowling, šipky,
kulečník, stolní fotbal, MultiSport a golfový simulátor, dětské hřiště, půjčovna kol.
Fitness, wellness, sport
Hostům k dispozici vodní svět o rozloze 3 500 m² (1x venkovní bazén 28-30 ºC, 1x vnitřní zážitkový
bazén 32-34 ºC, 1x vnitřní 20 m dlouhý plavecký bazén 26-28 ºC, 1x vnitřní dětské brouzdaliště se
skluzavkou 30-32 ºC, 2x vnitřní bazén s termální vodou 36-38 ºC), svět saun (dvě finské sauny,
aroma sauna, parní lázně, solná komora, infra sauna, bio sauna, 1x ponorný bazén 16 ºC), posilovna.
Nové Spa & Harmony – exkluzivní wellness zóna (za příplatek): světelná sauna, infrasauna,
kamenná sauna, ledová fontána, solná místnost s foukáním soli a kyslíkovou terapií, parní lázeň,
lázeňské kino, ledová fontána, prostor na opalování, vířivka, zážitková sprcha.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku bazénu/ů. Klient nemá nárok na
kompenzaci služeb, pokud má možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku / wellness
centru.
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.
Hřiště
Fasáda
Skluzavka “365 dnů”
Renovace pokojů

Předběžný termín
dokončení

31.7.2022
31.7.2022
31.8.2022
podzim 2022

AKCE 4 = 3 (kromě 28.10. – 1.11.)
1.7. – 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

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,-

(na příplatek se nevztahuje akce 4=3)

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí (formou bufetu), neomezený vstup do hotelového wellness
centra, kromě nově vybudované wellness zóny Spa & Harmony, která je za příplatek 6900 HUF /
den, 4 900 HUF / 3 hod., 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, wellness
zónu Spa & Harmony, která je za příplatek 6900 HUF / den, 4 900 HUF / 3 hod., pojištění léčebných
výloh a storno zájezdu.
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.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci
jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.).
/* 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.

