MAĎARSKO 2020
Bükfürdő – hotel Apartman***
Praha – Bükfürdő 450 km, Brno – Bükfürdő 248 km, Ostrava – Bükfürdő 397 km, Písek – Bükfürdő 359 km
Hotel s rodinnou atmosférou se nachází v zeleni letoviska Bükfürdő, pár minut pěšky od léčivých lázní. Ve
čtyřech třípatrových budovách hotelu je celkem 285 jednopokojových, 32 dvoupokojových apartmánů a 2
apartmány pro zdravotně postižené.
Apartmány mají kuchyňku, koupelnu, TV, rádio, Wi-Fi připojení, balkon. Jednopokojový apartmán je určen
pro max. 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby a 2 děti do 10 let (3. osobě nebo dětem je k dispozici
rozkládací gauč). Dvoupokojový apartmán je určen pro 5 dospělých osob nebo 4 dospělé osoby a 2 děti do 10
let (5. osobě nebo dětem je k dispozici rozkládací gauč). V budovách A a C jsou k dispozici 2 pokoje pro
zdravotně postižené (celkem 4 pokoje), jsou vybaveny širokou pohodlnou postelí pro 2 osoby, nábytkem
vyrobeným pro potřeby zdravotně postižených osob, totéž platí pro vybavení koupelny, v níž jsou madla pro
jednoduché použití i bezpečnost, pokoje jsou bez balkonu.
Hotelové služby
V bezprostřední blízkosti hotelu (mezi budovou A a B) se nachází restaurace Rózsakert s příjemnou
atmosférou, kde si hosté mohou pochutnávat na domácích kulinářských specialitách. Na jídelním lístku
naleznete široký výběr pokrmů z ryb stejně jako pochoutky z vepřového masa či drůbeže, doplněné celou
řadou sladkých pokrmů a dezertů. Nově zrekonstruovaný Calvados café & drink bar, který se nachází přímo
vedle recepce, se těší na Vaši návštěvu s širokou nabídkou vynikající italské kávy a kávových specialit značky
Caffé Vero, točeným pivem Borsodi, mléčnými i alkoholickými koktejly a s lákavým výběrem lehčích
pokrmů, jako jsou bagety, celozrnné sendviče a čerstvé pečivo. V prostorách baru jsou hostům zdarma
k dispozici nejrůznější společenské a karetní hry. V hotelu k dispozici půjčovna jízdních kol, dětská herna
v budově A, dětské hřiště za budovou A. Parkování na parkovišti hotelu. Zvířata jsou povolena pouze při
ubytování v přízemí. Termální areál 300-500 m.
Fitness, wellness sport
V hotelu k dispozici solná jeskyně. Sůl je skutečný přírodní všelék, který pročišťuje plíce a průdušky,
napomáhá uvolňování dýchacích cest. Prostřednictvím soli lze napomoci posílení imunitního systému, avšak
příznivé účinky má také při poruchách spánku nebo léčení alergií.
Masáž Ceragem-E: masážní stůl Ceragem vykonává svůj léčivý účinek prostřednictvím meridiánské masáže
pomocí nefritových kamenů zahřátých na 65 °C a infračerveného záření. Masírování uvolňuje zátěž páteře a
odstraňuje bolesti způsobené například útlakem nervů. Termoterapie rovněž napomáhá aktivaci mikrooběhu,
který tělo zbavuje nečistot a toxických látek.
AKCE 5 = 4 (3.1. – 20.12.)
ZDARMA 1 vstupenka do lázní Bük při pobytu 5 nebo 6 nocí (platí v sezóně A).
ZDARMA 1x vstup do solné jeskyně při pobytu 7 nocí, platí v sezóně A, B.

řádné l. ve 2 lůžk. apartmánu
řádné l. ve 4 lůžk. apartmánu
1 lůžk. apartmán
přistýlka
neobsazené lůžko ve 4 lůžk. apartmánu
1x snídaně
1x oběd či večeře
pes / noc
půjčení kola / 1 hod.
půjčení županu / den (1-2 dny)
půjčení županu / den (min. 3 dny)
Ceragem-E masáž (40 min)
Solná jeskyně (45 min)

Sezóna A
2.1. – 1.5.
1.10. – 20.12.
(neplatí v období
SVÁTKŮ)
590,550,790,490,410,150,260,200,20,50,30,65,80,-

Sezóna B
1.5. – 1.10.
+ SVÁTKY

690,590,850,590,430,150,260,200,20,50,30,65,80,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování včetně ložního prádla a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstupné do
veřejných lázní, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Slevy pro děti: 1-2 děti do 3 let na přistýlce ZDARMA, 1 dítě 3-10 let na přistýlce sleva 50 % z ceny
přistýlky.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci, kratší pobyt 10 % navýšení. SVÁTKY: 13.3. – 15.3., 10.4. – 14.4., 1.5.
– 3.5., 8.5. – 10.5., 29.5. – 2.6., 3.7. – 5.7., 20.8. – 23.8., 25.9. – 28.9., 23.10. – 31.10.

