
Plzeňská cestovka                                                         Intertrans Plzeň spol. s r.o. 
cestovní agentura                                                                              autobusová doprava 
Tel.: 377 246 995                                                                               Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň 
info@intertrans.cz                                                                              doprava@intertrans.cz                                          
IČ: 49745140                                                                                    IČ: 49786571 DIČ: CZ49786571                                                                                                                                                                  

Organizátor: COLOR TRAVEL s.r.o. 
cestovní kancelář, IČ: 26149150 

www.colortravel.cz 

 

 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDÖ 
 
 vstupné do lázní a zážitkové části s bazény a tobogány po dobu 3 dnů v ceně zájezdu 
 nově zrekonstruovaný hotel****, polopenze formou bohatého bufetu 
 neomezený pohyb mezi hotelem a lázněmi krytou chodbou 
 možnost pobytu v areálu lázní a zážitkové části i 4. den 

 
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 (pramen má 

teplotu 58 °C) se využívá při nemocech pohybového aparátu, poúrazové stavy, nemoci páteře, artrózy, 

gynekologických a urologických zánětech, poruchách trávení, více zde.  

 

Termín: 5. 5. – 8. 5. 2023     

 

Cena: 9 390,- Kč    

 

PROGRAM:  

1. den: odjezd z Plzně v 5.00 hod. (z Prahy v 6.15 hod.) luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň, 

tranzit Rakouskem do maďarských lázní Bükfürdö. Po poledni příjezd a ubytování v hotelu Hunguest 

Bük**** (nový název po rekonstrukci hotelů Repce a Repce Gold, více zde). Pobyt v lázeňském 

komplexu Bükfürdo Thermal & Spa, případně relaxace v hotelovém wellness, večeře, nocleh. 

2. - 3. 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 

30-39 °C, v areálu k dispozici zdarma lehátka, zážitkové bazény, dětská hřiště, sportovní hřiště, více 

zde. Vstupné zahrnuje Zonu I - léčebné lázně a také Zonu II - zážitkové koupele s masážními 

tryskami, vířivkami, jacuzzi, tobogány pro děti, rodiny i dospělé a dalšími zážitkovými prvky. Během 

pobytu budete mít i čas na procházky, nákup maďarských specialit a posezení v kavárně. 

4. den: po snídani pobyt v lázeňském komplexu Bükfürdo Thermal & Spa, nebo dopoledne 

relaxace v hotelovém wellness, případně volný program např. s návštěvou městečka. Po 15. hodině 

odjezd zpět do ČR, předpokládaný příjezd do 23.30 hod. 

 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 3 noci 

v hotelu Hunguest Bük**** (moderní 2lůžkové pokoje s možností přistýlky a příslušenstvím), 

3x polopenzi formou bohatého bufetu, 3x vstupné do lázeňského komplexu Zona I a II, zapůjčení 

županu, využívání hotelového wellness, sportovní a animační program v hotelu, WiFi na pokojích, 

služby průvodce.  

 

Příplatek: 1lůžkový pokoj + 2 220,- Kč, cestovní pojištění vč. storna + 208,- Kč. 

Sleva: 3. osoba dítě 4-12 let - sleva  2 830,- Kč, dítě do 4 let - sleva na vyžádání.  

Fakultativně vstup do lázní 4. den:  + 420,- Kč/os., dítě 4-14 let + 340,- Kč. 

Pobytová taxa: platba na recepci cca 6,- EUR/zájezd (nad 18 let). 

 

Odjezdová místa: Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Praha a dále na trase.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

     

https://www.bukfurdo.hu/cs/leciva-voda
https://www.hunguesthotels.hu/cz/hotel/bukfurdo/hunguest_buk/
https://www.bukfurdo.hu/

