CK CYKLOTUR Hradec Králové

Relaxační zájezd Maďarsko

Termální lázně BÜK
Vyhlášené maďarské lázeňské středisko - lázně Bükfürdő jsou opravdovým rájem pro ty, kteří
chtějí odpočívat a koupat se.

Termín:
13.10. - 16.10.2022

Číslo zájezdu:
2244

Cena:
8340 Kč*

HOTEL RÉPCE JE NYNÍ PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI 4*
Termální lázně Bük se nacházejí v rozlehlém parku a tvoří je 34 bazénů s rozlohou více než 5000 m²
vodní plochy.
Léčebné lázně a koupaliště I. zóna: kryté, polokryté i otevřené bazény s léčivou vodou o teplotě 3238°C.
Zážitkové lázně II. zóna: zážitkové bazény (divoká řeka, bublinková lůžka a bublinkové koupele),
léčebné bazény, krytý komplex skluzavek.
Svět sauny III. zóna: parní lázně, infra a finská sauna, aromatická sauna a venkovní finská sauna.
V celém areálu se nachází odpočívárny, lehátka, restaurace a občerstvení.
Program:
1. den: Odjezd ráno z Hradce Králové směr Brno a Vídeň. Kolem 14. hodiny příjezd do Büku,
ubytování, koupání.
2. - 3. den: Lázně Bük, koupání, relaxace.
4. den: Dopoledne koupání a relaxace. Kolem 14. hodiny odjezd zpět domů s příjezdem do Hradce
Králové ve večerních hodinách.
*Cena zahrnuje vstup do léčebné a zážitkové části lázní na 3 dny. Do lázní je možné vstupovat
opakovaně během dne chodbou, kterou je hotel s lázněmi spojený. Vstup do léčebné a zážitkové části
lázní na 4. den je možné objednat předem za příplatek 390 Kč. Zájem o tento vstup uveďte prosím při
přihlášení na zájezd.
Ubytování: 3x 4* nově zrekonstruovaný hotel Répce, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizací, TV a
županem. 1lůžkový pokoj je za příplatek 1170 Kč (omezený počet). V hotelu je k dispozici sauna a fiitness vstup v ceně. Hotel je přímo spojený chodbou s lázeňským areálem, kam je vstup v ceně.
Stravování: 3x polopenze (snídaně a večeře formou bufetu)
Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstup na 3 dny do léčebné a zážitkové části lázní, vstup do sauny v
hotelu, župan, dopravu autokarem, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí,
storna a zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstup do lázní na 4. den pobytu, je možné ho objednat předem za příplatek 390 Kč a vše
ostatní co, není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Zájezd můžete rezervovat přes tento odkaz zde.

www.cyklotur.cz; tel.: 721 134 562

