MAĎARSKO 2021
Bükfürdő - Danubius Hotel Bük**** - ALL INCLUSIVE
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.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: na základě rozhodnutí centrály řetězce hotelů „Danubius“
bude od 1.1.2020 Danubius Hotel Bük**** patřit do skupiny wellness hotelů a již
nebude poskytovat léčebné služby. V bazénech nebude k dispozici termální voda.
Hotel, který má vlastní wellness centrum, se nachází v klidném přírodním prostředí lázní
Bük a nabízí svým hostům wellness a sportovní programy.
Pokoje STANDARD PLUS (20 m²) s možností přistýlky, jsou po částečné rekonstrukci
(např. výměna zámku u dveří, výměna matrací atd.), nejedná se o zásadní, viditelnou změnu
designu a vybavení pokoje. Vybavení pokojů Standard Plus: klimatizace, koupelna s vanou,
WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi, rádio, trezor, mini-bar, balkon, možnost propojení
pokojů. Pokoje DE LUXE (20 m²) s možností přistýlky, jsou kompletně renovované, nelze
ubytovat domácího mazlíčka. Luxusní pokoje EXECUTIVE (20 m²) s možností přistýlky,
jsou kompletně moderně renovované, nelze ubytovat domácího mazlíčka. Vybavení pokojů
De Luxe a Executive: klimatizace, koupelna se sprchou, WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi,
rádio, trezor, mini-bar, varná konvice, káva, čaj, balkon, možnost propojení pokojů.
ALL INCLUSIVE SERVICE
07.00 – 10.00: snídaně formou bufetu
10.00 – 12.00: snídaně PLUS (pečivo, jogurty, ovoce)
12.00 – 14.00: oběd formou bufetu (polévky, saláty, zelenina, sladké pečivo, hlavní chody –
maďarské a mezinárodní speciality, dorty, ovoce, zdravá výživa, dětský bufetový koutek)
14.00 – 18.00: pizza, palačinky, dorty, zmrzlina, ovoce
18.00 – 22.00: večeře formou bufetu
10.00 – 22.00: nealkoholické nápoje, káva, čaj
11.00 – 22.00: rozlévaná vína a točené pivo
Fitness, wellness, sport
V hotelu se nachází vnitřní bazén 32-37 ºC, vnitřní plavecký bazén (15 x 8 m) 26-28 ºC,
venkovní plavecký bazén (20 x 10 m) 25-26 ºC, vnitřní a venkovní zážitkový bazén s
masážními tryskami 32-36 ºC, římské parní lázně, finská sauna, jacuzzi. Možnost wellness a
léčebných procedur za poplatek. Dále je hostům k dispozici posilovna. Sport all inclusive: 4
tenisové kurty s antukou v zahradě, minigolf, squash, stolní tenis, zahradní šachy, petanque,
kulečník. Za poplatek: 2 tenisové kurty s antukou v hale, půjčovna kol, bowling, hůlky
nordic walking. Vedle hotelu se nachází golfové hřiště.
Služby pro rodiny s dětmi: vnitřní dětský zážitkový bazén, relaxační místnost s lehátky,
dětské hřiště v zahradě, prostor pro malé děti, herna s konzolí pro teenagery a dospělé (za
poplatek), lázeňské procedury pro děti (za poplatek).
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.

SLEVA 25 % při pobytu 3 noci (3.1. – 31.3., 3.11. – 22.12.) při závazné objednávce
pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50 %) 60 dnů před nástupem.
AKCE 4 = 3, 8 = 6, 12 = 9 (3.1. – 22.12.)

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD PLUS
1 lůžk. pokoj STANDARD PLUS
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji DE LUXE
1 lůžk. pokoj DE LUXE
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji EXECUTIVE
1 lůžk. pokoj EXECUTIVE
přistýlka osoba nad 14 let
1 dítě 6-14 let na přistýlce
1 dítě do 6 let
pes / noc
Příplatek v období 23.12. – 29.12. / osoba / noc
Silvestr. příplatek (povinný) / osoba
Silvestr. příplatek (povinný) / dítě 6-14 let
Silvestr. příplatek (povinný) / dítě do 6 let

2.1. – 1.4.
3.11. – 23.12.
2 250,2 890,2 350,2 990,2 390,3 290,1 690,1 090,ZDARMA
450,-

1.4. – 1.7.
1.10. – 3.11.
2 450,3 150,2 550,3 290,2 590,3 490,1 790,1 150,ZDARMA
450,-

1.7. – 1.10.
23.12. – 2.1.2022
2 550,3 250,2 650,3 450,2 690,3 650,1 890,1 190,ZDARMA
450,300,3 300,1 650,ZDARMA

Cena zahrnuje: 1x ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezené
využívání lázní hotelu, „Sport all inclusive“: tenis – venkovní kurty (kurty v hale za poplatek!),
squash, minigolf, fitness, zapůjčení županu, Wi-Fi, parkování, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: nápoje z minibaru, bowling, pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let –
platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: počet pokojů, který je možno objednat s uvedenými AKCEMI je omezen.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.):
zážitkový bazén: 1.3. – 3.3., 7.6. – 9.6., 6.9. – 9.9., 6.12. – 8.12.
vnitřní plavecký bazén: 8.3. – 10.3., 31.5. – 2.6., 20.9. – 22.9., 29.11. – 1.12.
venkovní plavecký bazén: 1.1. – 13.3., 14.6. – 16.6., 13.9. – 15.9., 1.12. – 31.12.
dětský bazén: 11.1. – 12.1., 12.4. – 13.4., 28.6. – 29.6., 27.9. – 28.9., 13.12. – 14.12.

