MAĎARSKO 2022

Bükfürdő – hotel Répce
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.

Hotel je propojen s termálními lázněmi krytou, vytápěnou, spojovací chodbou. Hotel bude
nabízet 1 lůžkové pokoje, 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky pro děti do 12 let (mobilní
lůžko) a 2 bezbariérové pokoje. Vybavení pokojů: oddělená sprcha a WC, pouze 14 pokojů bude
mít v koupelně vanu, všechny pokoje budou bez balkonu, ale klimatizované. Po dokončení
rekonstrukce, doplníme popis hotelu včetně nového názvu hotelu. Tyto informace zatím nejsou
k dispozici.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté navštěvují termální lázně, které jsou propojené s hotelem vytápěnou spojovací
chodbou. Kryté lázně a koupaliště s léčivou termální a pitnou vodou se rozprostírají na 13 ha
a jejich vodní plocha je více než 5 000 m². Komplex s 27 bazény očekává návštěvníky po celý rok,
aby zde léčili a zregenerovali své tělo. Svět sauny v zážitkové části lázní je za příplatek.
Místo hotelového Wellness ostrova bude k dispozici fitness centrum.
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.

AKCE 4 = 3, 5 = 4, 6 = 5, 7 = 6 (9.10. – 21.10., 1.11. – 16.11., 20.11. – 21.12., nástupy neděle)
Počet pokojů, který je možno objednat s uvedenými akcemi, je velmi omezený! T. z., že volné
pokoje v požadovaném termínu mohou být k dispozici, ale nebude možné uplatnit
zvýhodněné AKCE. Doporučujeme včasnou rezervaci.

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
řádné lůžko v rodinném
pokoji / apartmánu
přistýlka dítě 4-12 let
přistýlka dítě do 4 let
Silvestr. příplatek (povinný)
Silvestr. příplatek (povinný)
dítě 4-12 let

1.9. – 21.10.
1.11. – 16.11.
2 350,2 590,-

20.11. – 22.12.
2 190,2 490,-

21.10. – 1.11.
16.11. – 20.11.
2 490,2 990,-

Vánoce
Silvestr
22.12. – 29.12. 29.12. – 2.1.2023
2 550,2 790,3 050,3 290,-

2 990,1 175,ZDARMA
--

2 690,1 095,ZDARMA
--

3 290,1 245,ZDARMA
--

3 350,1 275,ZDARMA
--

3 550,1 395,ZDARMA
3 490,-

--

--

--

--

1 745,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, 1x minerální vodu (0,25 l) / osoba / večeře, 1denní
neomezené vstupné do termálních lázní včetně zážitkové části lázní (kromě světa sauny), zapůjčení
županu, uzavřené parkoviště, služby delegáta. Upozorňujeme, že provoz některých bazénů
v mimosezóně může být 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. Klienti
skládají vratnou kauci za hodinky do lázní 200 Kč / osoba / pobyt (při převzetí hodinek v den

příjezdu se hodinky vrací den před odjezdem po využití služeb, při převzetí hodinek druhý den po
příjezdu se hodinky vrací v den odjezdu).
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA
v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.).
ALL INCLUSIVE stravování za příplatek 450 Kč / noc / osoba, platí pro období 20.11. – 22.12.,
na příplatek se akce nevztahuje.
Stravování ALL INCLUSIVE zahrnuje:
07,00 – 10,00
snídaně formou bufetu, sekt
10,00 – 12,00
snack formou bufetu (sladkosti, ovoce)
12,00 – 14,00
oběd formou bufetu
14,00 – 17,00
odpolední snack (sladkosti, ovoce)
17,30 – 21,00
večeře formou bufetu
Nápoje:
07,00 – 10,00
sekt, snídaňové nápoje, káva z automatu
12,00 – 22,00
nealko nápoje, rozlévaná vína, točené pivo, káva z automatu
18,00 – 22,00
sekt, Whiskey, Vodka, Gin, Jägermeister, pálenka

