MAĎARSKO 2023 – AUTOBUSEM – pobyty 7 nocí
Bükfürdő – hotel Hunguest Bük (bývalý Répce)
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 zemito-vápenitá 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.
Cena osoba /
7 nocí

trasa

23.5. – 31.5.
30.5. – 7.6.
6.6. – 14.6.
13.6. – 21.6.
20.6. – 28.6.
8.8. – 16.8.
15.8. – 23.8.
22.8. – 30.8.
29.8. – 6.9.
5.9. – 12.9. /*

B2, D
A
B2
H
C
E
N
A
C
B2, D

řádné lůžko ve
2 lůžk. pokoji
PREMIUM
15 290,15 290,15 290,15 290,15 290,17 990,17 990,17 990,15 290,15 290,-

přistýlka
dítě 4-12 let

přistýlka dítě
do 4 let

1 lůžk. pokoj
PREMIUM

8 990,8 990,8 990,8 990,8 990,9 490,9 490,9 490,8 990,8 990,-

1 990,1 990,1 990,1 990,1 990,1 990,1 990,1 990,1 990,1 990,-

17 400,17 400,17 400,17 400,17 400,20 550,20 550,20 550,17 400,17 400,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi formou bufetu, dopravu autobusem, vstupné do termálního
areálu, do zážitkové části lázní (kromě světa sauny) na dny St, Čt, Pá, So, Ne, Po, Út, zapůjčení županu,
služby delegáta.
UPOZORNĚNÍ: 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. Upozorňujeme též, že z důvodu současné energetické situace může být
provoz, zejména venkovních bazénů, omezen.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 2 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstupné do světa
sauny (za příplatek – platba na místě), pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: v den odjezdu se na recepci odevzdává klíč od pokoje a župan do 10,00. U posledního
realizovaného turnusu jsou zajištěny vstupy do termálního areálu (kromě světa sauny) na dny Út, St, Čt,
Pá, So, Ne, Po.
Příjezd do Bükfürdő v úterý v poledních hodinách (cca 12,00 – 13,00). Dle možností hotelu ubytování po
příjezdu, nejpozději do 15,00. V den odjezdu (úterý) předání pokoje do 10,00, poté si klienti uloží svá
zavazadla do uzamčené místnosti. Klienti mají možnost strávit poslední den pobytu (úterý) v termálním
areálu (vstupenka v ceně pobytu), kde mají k dispozici sociální zařízení a sprchy. Odjezd do ČR je v úterý
v pozdních večerních hodinách v cca 21,00 – 24,00, přesný čas určí delegát, a to dle příjezdu autobusu

s dalším turnusem a s ohledem na povinnou 9 hod. přestávku pro řidiče. Příjezd do ČR ve středu v
brzkých ranních hodinách. /* U posledního realizovaného turnusu je odjezd do ČR v úterý v cca
10,00 – 14,00, přesný čas určí delegát. Příjezd do ČR v úterý v pozdních večerních hodinách.
Odjezdy do Maďarska: v úterý v brzkých ranních hodinách (v rozmezí cca 1,00 – 5,00 dle odjezdového
místa). Odjezdy z Maďarska: noc z úterý na středu, příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA A: Karlovy Vary – Rakovník – Kladno – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA B2: Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov – Vyškov –
Brno
TRASA E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA H: Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice – Mělník – Neratovice – Praha – Humpolec – Jihlava –
Brno
TRASA N: Nový Bor – Česká Lípa – Mělník – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
Nástupní místo je garantováno při min. počtu 8 osob. Při nižším počtu je nabídnuto nejbližší možné
nástupní místo na trase. Jednotlivé trasy mohou být změněny nebo doplněny o další nástupní místa.
Doprava na některých trasách může být zajištěna náhradní dopravou (mikrobus, osobní auto,
autobusová linka, vlak atd.) V případě náhradní dopravy je nutné přestoupit do hlavního autobusu,
který zajišťuje dopravu do cílové stanice. Zasedací pořádky jsou vytvářeny pouze do hlavních
autobusů.

