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ÁLNÍ LÁZNĚ

MAĎARSKO

POHODOVÉ BÜKFÜRDÖ
- V ŽUPANU DO LÁZNÍ

99základní vstupné po 3 dny v ceně
99neomezený pohyb mezi hotelem a lázněmi krytou chodbou
99polopenze formou bohatého bufetu
99tip Intertransu
Léčivé vody v Bükfürdo s jejich unikátním složením, obsahující i v mezinárodním srovnání mimořádné množství
minerálů včetně alkalického-hydrokarbonátu, vápníku, hořčíku a fluoru, mají jedinečný pozitivní účinek na organismus. Léčivá síla této vody se využívá při nemocech pohybového ústrojí, gynekologických a urologických
zánětech, poruchách trávení.
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně v 5.00 hod. (z Prahy v 6.15 hod.) do maďarských lázní Bükfürdo. Po poledni příjezd na
ubytování do Hunguest Hotel Répce 3*/Répce Gold 4* a následně návštěva termálních lázních. Večeře, nocleh.
2.–3. den: celodenní pobyt v termálních lázních Bükfürdö. Lázeňský komplex s bazény, krytými, polokrytými
i venkovními ve velmi příjemném parkovém prostředí. Bazény s léčivou vodou mají teplotu 32–38 °C, bazény
vhodné pro sportování mají teplotu 26–28 °C. Za příplatek možnost návštěvy dalších částí areálu: Zážitkové
koupele a Svět saun.
4. den:
Termín 01 – po snídani odjezd do Lednicko-Valtického areálu (UNESCO) – návštěva zámku Lednice a jeho
překrásných zahrad, návštěva Zámeckého sklepa Valtice s degustací vín.
Termín 02 – po snídani odjezd do obce Fertöd, kde navštívíte největší a nejkrásnější barokní zámek v zemi,
„Maďarské Versailles“ – sídlo šlechtického rodu Esterhazy. Poté návštěva malebné Šoproně, města s
největším počtem památek v Maďarsku. Předpokládaný návrat do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 3 noci v hotelu A – Répce3* / B – Répce
Gold 4* (dle výběru v tabulce), 3x polopenzi formou bohatého bufetu, 3x vstupné do termálních lázní, využívání
Wellness v hotelu (jacuzzi, plavecký bazén, sauny, whirlpool a parní kabina), sportovní a animační program
v hotelu, zapůjčení županu, Wi-Fi na recepci (****navíc osuška do lázní, balkon, Wi-Fi na pokoji), lázeňskou
pobytovou taxu, služby průvodce, komplexní pojištění viz str. 98.
Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 780,- Kč/os., dítě 6–12 let na přistýlce – sleva 1 670,- Kč, dítě do 6 let na
přistýlce – sleva 2 560,- Kč.
Doporučená částka na vstupy: Eszterhazy kastely 2 000,- HUF, Lednice 180,- Kč, Zámecký sklep s degustací
60,- Kč, ev. další služby v lázních za poplatek.

Termín
08.06.–11.06.
29.09.–01.10.

cena
5 990/6 590		
5 990/6 590		

č. zájezdu
17LBUK01
17LBUK02

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Brno, Jihlava, Domažlice, Horšov. Týn, Staňkov,
Holýšov, Stod, Kdyně, Klatovy, Švihov, Přeštice, Klášterec n. Ohří, Ostrov, Karlovy Vary, Bečov, Toužim,
Úněšov, Chodov, Loket, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Planá, Tachov.
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