
 

 

 

BÜKFÜRDÖ 
 
Léčivé vody v Bükfürdö s jejich unikátním složením, obsahující i v mezinárodním srovnání 
mimořádné množství minerálů. Mají jedinečný pozitivní účinek na organismus. Léčivá síla této 
vody se využívá při nemocech pohybového ústrojí, gynekologických a urologických zánětech, 
poruchách trávení. 

 základní vstupné do lázní po dobu 4 dnů v ceně zájezdu 
 možnost pobytu v lázních i 5. den za fakultativní příplatek 
 neomezený pohyb mezi hotelem a lázněmi krytou chodbou 
 polopenze formou bohatého bufetu 

PROGRAM ZÁJEZDU:  
1. den: odjezd z Plzně v 5.00 hod. (z Prahy v 6.15 hod.) do maďarských lázní Bükfürdö. Po poledni 
příjezd na ubytování do Hunguest Hotel Répce Gold****. Relaxace ve Wellness v hotelu (jacuzzi, 
plavecký bazén, sauny, whirlpool a parní kabina), nebo pobyt v lázeňském komplexu Bükfürdo 
Thermal & Spa, ev. budete mít čas na procházku, nákupy a posezení v kavárně ve městečku. Večeře, 
nocleh. 
2.–4. den: celodenní pobyt v lázeňském komplexu Bükfürdo Thermal & Spa 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. Cena zahrnuje Zonu I 
Léčebné lázně a také Zonu II – zážitkové koupele s masážními tryskami, vířivkami, jacuzzi, 
tobogány a dalšími zážitkovými prvky. Za příplatek možnost návštěvy Světa saun. 
5. den: po snídani pobyt v lázeňském komplexu Bükfürdo Thermal & Spa, nebo relaxace ve Wellness 
v hotelu (jacuzzi, plavecký bazén, sauny, whirlpool a parní kabina), ev. návštěva městečka. Odpoledne 
cca ve 14.00 hodin odjezd zpět do ČR. Předpokládaný návrat do 23.00 hod. 
 
 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 4 noci v hotelu Répce Gold****, 
4x polopenzi formou bohatého bufetu, k večeři minerální voda, 4x vstupné do lázeňského komplexu 
Zona I a Zona II, využívání Wellness v hotelu (jacuzzi, plavecký bazén, sauny, whirlpool a parní kabina), 
sportovní a animační program v hotelu, WiFi, osuška do lázní a zapůjčení županu, služby průvodce 
Cena nezahrnuje: 1lůžkový pokoj + 1 400,- Kč/os., cestovní pojištění vč. storna + 205,- Kč, 5. den 
lázní + 290,- Kč/dospělá osoba, 5. den lázní + 210,- Kč/dítě 3-14 let 
Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 1 940,- Kč, dítě 3–12 let na přistýlce – sleva 3 020,- Kč 
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