POZNAJ WĘGRY
Hotel Répce***, Bükfürdő
7-dniowy pakiet dla turystów indywidualnych w terminie 01.05.-31.10.2017

Węgierskie uzdrowisko Bükfürdő położone jest u
podnóża Alp w odległości 30 km od Szombathely, 46
km od Sopron, 100 km od Wiednia i zaledwie 27 km od
przejścia granicznego z Austrią. Do uzdrowiska
prowadzą trasy nr 84 i 86. Bükfürdő zaliczane jest do
największych
kurortów
Węgier. Na obszarze
zajmującym 13 ha obok centrum terapeutycznego
obsługiwanego przez reumatologów i internistów
znajduje się 11 basenów bez zadaszenia o różnej
temperaturze wody, 4 baseny częściowo zadaszone,
11 basenów pod dachem, basen olimpijski, basen
rekreacyjny, ośrodek konferencyjny i nowoczesny kemping. Rocznie uzdrowisko odwiedzane
jest przez ponad 840 tys. osób. Gorące źródła alkalicznej wody o temperaturze 58°C wytryskują
z głębokości 1283 m. Ze względu na wysoką zawartość żelaza, wapnia, magnezu, jodu i fluoru
wody kąpieliska mają duże znaczenie w leczeniu osteoporozy, chorób zwyrodnieniowych
stawów, chorób reumatycznych tkanek miękkich, podagry, przewlekłych stanów zapalnych
stawów, narządów rodnych i układu moczowego, chorób wrzodowych i przewlekłych nieżytów
żołądka, a także zalecane są w rehabilitacji po operacjach ortopedycznych i neurologicznych
oraz w stanach pourazowych.

Hotel Répce*** usytuowany jest w cichym i spokojnym miejscu w ogrodzie. Hotel posiada 2osobowe pokoje z łazienką, TV, telefonem i mini barem i restauracją z klimatyzacją, kawiarnię,
saunę, jacuzzi, salon piękności, solarium, boiska do koszykówki i siatkówki oraz parking.
W sezonie serwowane są śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego bufetu. Goście
hotelowi mogą ponadto korzystać z siłowni, fitness, łaźni parowej i tureckiej, basenów, aqua
parku i salonów masażu usytuowanych na terenie kompleksu hotelowego.
Cena pobytu w terminie 01.05 – 31.10.2017 dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym wynosi 335,€, w pok. 1-osobowym 404,- €. Dostawka dla osoby dorosłej 300,- €. Zniżki dla dzieci: 6-12 lat
w pok. rodziców 50%, 3-6 lat 154,- € na dostawce. Dzieci w wieku do 3 lat bez opłat.
Cena zawiera: 7 noclegów ze śniadaniami i kolacjami w formie bufetu szwedzkiego,
korzystanie z działu wellness, płaszcza kąpielowego i miejsca parkingowego, udział w
programie sportowym, 7-dniowy karnet na baseny termalne kąpieliska Bük Gyógyfürdő oraz
ubezpieczenie Signal Iduna na 9 dni.
Cena nie zawiera opłaty klimatycznej 410,- HUF/noc/osoba powyżej 18 roku życia.
Mo żna wykupić pakiety kuracyjne z jedną wizytą lekarską: tygodniowe zawierające 6 zabiegów
za 109,- € lub 10 zabiegów za 151,- €, dwutygodniowe zawierające 19 zabiegów za 263,- € lub
trzytygodniowe zawierajace 29 zabiegów za 396,- €. Zabiegi są z przepisu lekarza i pod
kontrolą. Możliwość zamówienia transferów z Wiednia, Bratysławy, Budapesztu i dworca w Bük.
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