MAĎARSKO 2023
Bükfürdő – Greenfield Hotel Golf & Spa****
Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km, Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő
359 km
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 přistýlky pro 2 děti do 6 let (rozkládací pohovka), 2 lůžk. pokoje
SUPERIOR s balkonem (výhled na golfové hřiště), s možností přistýlky pro 2 děti do 6 let
(rozkládací pohovka). Pro rodiny se 2 dětmi do 12 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
Restaurace Green Garden 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 tenis, herní konzole Xbox, internetový koutek s počítačem, prádelna, kosmetika,
kadeřnictví, manikúra, pedikúra, solárium, dětský koutek, animační programy pro děti po celé léto,
dětské hřiště, půjčovna kol, parkoviště.
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, nová skluzavka „365 dnů“
z 10metrové věže), svět saun (dvě finské sauny, parní lázně, aroma sauna, solná komora, infra sauna,
bio sauna, 1x ponorný bazén 16 ºC), posilovna. Léčebné a wellness procedury za poplatek.
Nové Spa & Harmony – exkluzivní wellness zóna (za poplatek): 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.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Při objednání pobytu do 1.2.2023 (= úhrada zálohy ve výši 50 %) platí AKCE 4 = 3 pro všechny
sezóny, kromě svátků (7.4. – 10.4., 28.4. – 1.5., 26.5. – 29.5.)

AKCE 5 = 4 (Sezóny A, B, C, nástupy neděle)
AKCE 7 = 6 (Sezóna D)

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

Sezóna A

Sezóna B

Sezóna C

Sezóna D

8.1. – 31.3.

31.3. – 7.4.
10.4. – 28.4.
1.5. – 26.5.
29.5. – 30.6.
29.10. – 22.12.

28.8. – 20.10.

30.6. – 28.8.
20.10. – 29.10.

2 noci
2 050,2 950,2 190,3 350,2 350,3 490,ZDARMA

3 090,3 290,590,-

2 noci
2 190,3 150,2 390,3 590,2 490,3 690,ZDARMA

2 noci
2 250,3 350,2 450,3 650,2 550,3 750,ZDARMA
sleva 50 %
sleva 20 %
3 290,3 290,3 490,3 490,590,590,-

SVÁTKY
7.4. – 10.4.
28.4. – 1.5.
26.5. – 29.5.
3 noci
2 490,3 590,2 690,3 990,2 790,4 150,ZDARMA

3 550,3 750,590,-

Cena zahrnuje: uvítací drink, 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.
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: vstup do nového Spa & Harmony, 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 (cena 2022, bude
aktualizováno), PÁ, SO, NE – cena po slevě 25 % je 60 EUR / greenfee (cena 2022, bude
aktualizováno). Platba na místě.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci
jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.).
KALKULACE, MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ s dětmi:
- 2 dosp. os. + 2 děti do 6 let – pokoj CLASSIC nebo SUPERIOR
- 2 dosp. os. + 2 děti nad 6 let – pokoj SUITE nebo rodinný pokoj (2x pokoje propojené)
- /* 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.

