MAĎARSKO 2019
Bükfürdő – Greenfield Hotel Golf & Spa**** - soft all inclusive
Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km, Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő 359 km
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, připojení k internetu, SAT-TV, mini-bar, safe.
Hotelové služby
Restaurace s terasou nabízí mezinárodní kuchyni, maďarské speciality. K dispozici 3 bary (Piano bar, wellness
bar, pool bar), recepce, dětské hřiště, půjčovna kol.
Fitness, wellness, sport
Hostům k dispozici vodní svět o rozloze 3 500 m² (1x venkovní vyhřívaný bazén, 1x vnitřní zážitkový bazén
32-34 ºC, 1x vnitřní 20 m dlouhý plavecký bazén 26-28 ºC, 1x vnitřní dětský bazén 30-32 ºC, 2x vnitřní bazén
s termální vodou 36-38 ºC), svět saun (dvě finské sauny, turecké parní lázně, solná komora, herbárium,
tepidárium, frigidárium, infra a bio sauna), posilovna.
GOLF – začátkem roku 2019 bude probíhat renovace golfového hřiště. Aktuální informace sledujte na
www.hungariatour.cz
SOFT ALL INCLUSIVE SERVICE zahrnuje: uvítací drink, snídaně formou bufetu, během dne zdarma
nápoje (minerální voda, nealko nápoje, káva, čaj), obědy formou bufetu (2 druhy polévek, 2 hl. chody,
salátový bufet, dezert), odpolední kávu a zákusek, večeře formou bufetu (2 druhy polévek, 5 hl. chodů,
předkrmy, sýrový a salátový bufet, dezert, v době od 18,00 do 22,00 točené pivo a rozlévané víno).
AKCE 4 = 3 (Sezóna A, kromě SVÁTKŮ)
AKCE 5 =4 (Sezóna A, B, kromě SVÁTKŮ)
AKCE 7 = 6 (Sezóna A, B, C)
Při pobytu 7 nocí je 1 lůžkový pokoj STANDARD za cenu řádného lůžka ve 2 lůžkovém pokoji
STANDARD.
Sezóna A
Sezóna B
Sezóna C
Sezóna D
1.1. – 14.3.
31.3. – 19.4.
30.6.
– 16.8.
(SVÁTKY)
17.3. – 31.3
22.4. – 7.6.
14.3. – 17.3.
20.8. – 1.9.
3.11. – 22.12
10.6. – 30.6.
19.4. – 22.4.
1.9. – 31.10.
7.6. – 10.6.
16.8. – 20.8.
31.10. – 3.11.
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 990,2 090,2 250,1 950,1 lůžk. pokoj STANDARD
2 850,2 950,3 190,2 750,řádné l. ve 2 lůžk. pokoji CLASSIC
2 150,2 250,2 390,2 090,1 lůžk. pokoj CLASSIC
2 990,3 190,3 450,2 950,řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
2 250,2 290,2 540,2 150,1 lůžk. pokoj SUPERIOR
3 150,3 290,3 550,3 050,přistýlka dítě do 9 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
přistýlka dítě 9-14 let
950,950,950,950,přistýlka osoba nad 14 let
1 690,1 690,1 690,1 690,řádné l. v pokoji SUITE/*
2 890,3 090,3 250,2 850,řádné l. v rodinném pokoji /**
1 850,1 950,2 050,1 750,pes / noc
550,550,550,550,Cena zahrnuje: 1x ubytování, stravování SOFT ALL INCLUSIVE (začíná odpolední kávou a zákuskem a
končí obědem), neomezený vstup do hotelového wellness centra, připojení na internet, zapůjčení županu,
zvýhodněné ceny při využívání golfového hřiště (18 jamek), parkování (garáž není k dispozici), služby
delegáta.

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,70 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě.
Poznámka: NOVĚ – min. délka pobytu 4 noci (Sezóna A, B, C), min. délka pobytu 5 nocí (Sezóna D).
Kratší pobyty – ceny na vyžádání v CK. 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 14
let v pokoji SUITE jsou obě děti zdarma. /** rodinné pokoje = 2x dvoulůžkový pokoj – platí pouze při
ubytování 2 dosp. os. + 2 dětí do 14 let, cena se počítá: 4x řádné lůžko v rodinném pokoji / noc.

