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moderní lázeňský komplex v zeleni
27 bazénů a 4 tobogány

řada procedur a sportovišť
6x denně cvičení zdarma

wellness v ceně, masáže atd. 
kola zdarma, internet zdarma

parkování zdarma

MAĎARSKO Hippokrates, otec medicíny, kdysi prohlásil, že „příroda sama léčí nemoci“. 
K Maďarsku byla příroda velmi štědrá, vzhledem k tomu, že se na jeho území nachází jeden 
z nejbohatších zdrojů termální a léčivé vody na světě. Z 1300 registrovaných termálních zřídel 
přibližně 300 slouží lázeňské rekreaci, ale léčivé účinky jich má jen 139. Velmi těžko bychom 
v Maďarsku hledali město nebo třeba jen větší obec bez vlastních termálních lázní. Zdejší lázeň-
ská kultura se pyšní 2000-letou tradicí.

BÜKFÜRDÖ, jedny z nejoblíbenějších a nejmodernějších maďarských lázní, jsou nejmlad-
ším a druhým největším lázeňským střediskem Maďarska. Koupaliště je zasazené do krásného 
přírodního parku, funguje celoročně a nachází se kousek od rakouských hranic.

Lázně: Dnes mají lázně Bükfürdö, oceňované za kvalitu svých služeb, rozlohu 13 ha. Najdete zde 
27 bazénů s teplotou 26 až 39 °C (11 krytých, 12 venkovních a 4 bazény se stínící střechou), opa-
lovací terasy s lehátky, restaurace, bufety a obchody. V krytých zážitkových bazénech najdete 
lehací masáže, vířivky, gejzíry, proud, 4 tobogány, pro děti dětské bazény a dětský park. Milov-
níky sportů čeká plavecký bazén, plážový volejbal a házená, stolní tenis, minifotbal, badminton, 
nohejbal, golf, tenis a 6x denně zdarma různá cvičení ve vodě. Z dalších wellness služeb např. 
cvičení páteře, aerobic, nordic walking, výuka plavání, aqua step, cyklo výlety, Tai-chi, vodní 
kolo a další. Lázně Bük nabízí obrovské množství nejrůznějších léčebných procedur. V areálu 
koupaliště najdete nový saunový svět, masážní sprchy, solárium, manikúru, pedikúru, thajskou 
masáž atd. V létě se v Büku konají kulturní programy, vinné dny atd. a ulicemi jezdí turistický 
vláček. Od října do dubna je v provozu jen zastřešená část koupaliště. Základní cena vstupného 
v r. 2009 byla 1 650 HUF/den.

Voda: Léčivá zemito-vápenitá voda bohatá na minerály (58 °C) se řadí do skupiny alkalicko-
vápenatých, hydrogen-uhličitanových vod s vysokým obsahem vápníku, hořčíku, železa, fluoru 
a dalších prvků.

Indikace:
– poruchy pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy, nemoci páteře, kalcifikace, 

artrózy, řídnutí kostí, dny, revmatismus měkkých tkání, diskopatie, lumbágo, Bechtěrev, 
pakostnice 

– chronické gynekologické a urologické záněty 
– nemoci trávicího ústrojí (pitná kúra)
– manažerské nemoci 
– inhalace na léčbu dýchacích cest

TIPY NA VÝLETY

ZÁMEK SZAPÁRY –  pozoruhodná významná  barokní  památka

KŐSZEG (20 km) – jedno z nejhezčích historických městeček v Maďarsku, gotický 
hrad ze 14. stol s muzeem historických zbraní a muzeum marcipánu, okázalé náměstí 
s mnoha architektonickými skvosty

SZOMBATHELY (30 km) – řada architektonických památek od dob Římanů, rekon-
struovaná svatyně bohyně Isis slouží jako přírodní amfiteátr

SOPRON (46 km) – příjemné historické město blízko rakouských hranic, bohaté 
na historické památky, muzea, požární věž s kruhovým výhledem

SÁRVÁR – hrad přestavěný na renesanční zámek, kamenný most, hradní pevnost, 
arboretum a moderní lázně

BALATON – největší středoevropské jezero, „maďarské moře“ a jedno z nejdůležitějších 
center turistického ruchu v Maďarsku

HEVÍZ – největší léčivé přírodní termální jezero vulkanického původu v Evropě 
plné leknínů a lotosových květů, napájené tisíce let teplými a studenými krasovými 
prameny

MAĎARSKO

BÜKFÜRDÖ

Rezervace na 603 816 884 nebo ON-LINE 24 hod denně na www.mtmtour.cz
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APARTMÁN HOTEL **
Poloha: Komplex čtyř sousedících budov se společnou recepcí (24 hod.) stojí v klidné části lá-
zeňského městečka cca 250 m od koupaliště. 

Ubytování: Velmi dobře vybavené dvoulůžkové až čtyřlůžkové apartmány s kuchyňským kou-
tem, lednicí, TV, rádiem, telefonem, vlastní WC a sprcha, balkon nebo terasa. Hlídané parkování 
u objektu je zdarma, k dispozici je dětské hřiště, kola zdarma, masážní křesla a lehátka za pří-
platek, dva bezbariérové pokoje, v hale budovy A je zdarma WiFi připojení na internet. Domácí 
zvíře je možné za příplatek.

Stravování: Podle vlastního výběru viz tabulka, stravování v restauraci v areálu, večeře 3 chody 
à la carte (jídelníček v češtině).

Víkendové pobyty, vlastní doprava, na 4 dny (3 noci), ceny v Kč za apartmán
Níže uvedené ceny neplatí ve dnech 2. 4.–6. 4., 19. 4.–22. 4., 30. 4.–11. 5., 21. 5.–25. 5. a 22. 10.–31. 10.

Termín
apartmán pro 2 osoby apartmán pro 4 osoby přistýlka

bez stravy se snídaní polopenze bez stravy se snídaní polopenze bez stravy se snídaní polopenze

3. 1.–28. 2. 2 790 3 890 5 590 4 890 6 890 10 290 1 390 1 890 2 790

1. 3.–31. 3., 1. 11.–26. 12. 2 990 3 990 5 690 5 090 7 090 10 490 1 490 1 990 2 890

1. 4.–31. 5., 1. 10.–31. 10. 3 190 4 290 6 090 5 290 7 390 10 790 1 590 2 090 2 990

Ceny platí při ubytování od čtvrtka do neděle, nebo od pátku do pondělí.

Cena zahrnuje: vybraný typ ubytování (3 noci) a stravy, 1x vstup do lázní nebo 1x masáž Ceragem-E nebo 1x Himalájská solná komora, lůžko-
viny, úklid, pojištění CK pro případ úpadku a lázeňskou taxu. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 33 Kč os./den (podrobnosti viz str. 8). Možnost dokoupení obědů za 310 Kč os./den.
Pobyt pro děti do 3 let na přistýlce je zdarma, dítě 3-12 let sleva 50 % z ceny přistýlky. 

Vlastní doprava, na 6 dní (5 nocí), ceny v Kč za apartmán
Níže uvedené ceny neplatí ve dnech 2. 4.–6. 4., 19. 4.–22. 4., 30. 4.–11. 5., 21. 5.–25. 5. a 22. 10.–31. 10.

Termín
apartmán pro 2 osoby apartmán pro 4 osoby přistýlka 

bez stravy se snídaní polopenze bez stravy se snídaní polopenze bez stravy se snídaní polopenze

3. 1.–28. 2. 3 790 5 690 8 590 6 690 10 090 15 790 1 990 2 790 4 190

1. 3.–31. 3., 1. 11.–26. 12. 4 190 6 090 9 090 7 090 10 190 17 090 2 690 3 390 4 790

1. 4.–31. 5., 1. 10.–31. 10. 4 290 6 190 9 190 7 190 10 290 17 190 2 690 3 390 4 790

1. 6.–30. 9. 5 190 6 890 9 890 8 590 11 990 17 890 2 790 3 490 4 890

Ceny platí pro ubytování od neděle do pátku.

Cena zahrnuje: vybraný typ ubytování (5 noci) a stravy, 1x vstup do lázní nebo 1x masáž Ceragem-E nebo 1x Himalájská solná komora, lůžko-
viny, úklid, pojištění CK pro případ úpadku a lázeňskou taxu. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 33 Kč os./den (podrobnosti viz str. 8). Možnost dokoupení obědů za 310 Kč os./den.
Pobyt pro děti do 3 let na přistýlce je zdarma, dítě 3-12 let sleva 50 % z ceny přistýlky.

Vlastní doprava, na 8 dní (7 nocí), ceny v Kč za apartmán
Níže uvedené ceny neplatí ve dnech 2. 4.–6. 4., 19. 4.–22. 4., 30. 4.–11. 5., 21. 5.–25. 5. a 22. 10.–31. 10.

Termín
apartmán pro 2 osoby apartmán pro 4 osoby přistýlka

bez stravy se snídaní polopenze bez stravy se snídaní polopenze bez stravy se snídaní polopenze

3. 1. – 28. 2. 5 590 8 490 12 890 9 590 14 990 24 090 2 790 4 090 6 390

1. 3. – 31. 3., 1. 11. – 26. 12. 6 990 9 890 15 090 11 590 17 790 27 990 3 390 4 890 6 490

1. 4. – 31. 5., 1. 10. – 31. 10. 5 290 7 690 12 090 9 090 14 090 22 090 2 690 3 990 6 290

1. 6. – 30. 9. 7 090 9 790 14 090 11 590 17 090 25 090 3 490 4 990 7 390

Cena zahrnuje: vybraný typ ubytování (7 nocí) a stravy, 1x vstup do lázní nebo 1x masáž Ceragem-E nebo 1x Himalájská solná komora, lůžko-
viny, úklid, pojištění CK pro případ úpadku a lázeňskou taxu. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 33 Kč os./den (podrobnosti viz str. 8). Možnost dokoupení obědů za 310 Kč os./den.
Pobyt pro děti do 3 let na přistýlce je zdarma, dítě 3-12 let sleva 50 % z ceny přistýlky.

dobře vybavené pokoje s kuchyňkou
nízká cena, bezbariérové pokoje
domácí zvíře možné
jídelníček v češtine

v ceně vstup do lázní nebo masáž
kola zdarma, WiFi v hale zdarma
parkování zdarma

MAĎARSKO

BÜKFÜRDÖ

Rezervace na 603 816 884 nebo ON-LINE 24 hod denně na www.mtmtour.cz
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HOTEL RÉPCE ***+

Poloha: Hotelový komplex stojí v zeleni v klidném prostředí hned vedle koupaliště a je s ter-
málním areálem propojen krytou spojovací chodbou. Mezi budovami najdete stinný hotelový 
park s vybavením pro zábavu i relaxaci (košíková, kopaná, volejbal, ruské kuželky, petanque, 
lavičky). 

Ubytování: Jedno a dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, na pokojích je sprcha, WC, TV, mi-
nibar, rádio, telefon. V hotelu najdete hotelový bar, solárium, kadeřníka, kosmetiku, pedikúru, 
manikúru, masáže, internet, WiFi v hale zdarma, fax, kopírku, fitness centrum, stolní tenis, kola, 
společenskou místnost, obchod se suvenýry, trezor. V blízkosti se nachází golfové hřiště, tenisové 
kurty, bowling, možnost jízdy na koni, výlety v kočáře. 2 pokoje pro vozíčkáře. V ceně je zahrnuto 
používání hotelového wellness ostrova, tj. bazén, jacuzzi, vířivka, finská sauna, infra sauna, pára 
a parkování na uzavřeném parkovišti. 

Stravování: Polopenze švédské stoly, speciality maďarské i mezinárodní kuchyně, možnost do-
koupení obědů.

Vlastní doprava, ceny v Kč za pokoj s polopenzí na noc (minimálně na 7 nocí)

Termín

 Hotel RÉPCE

dvoulůžkový 
pokoj

jednolůžkový 
pokoj

přistýlka
přistýlka dítě 

do 3 let
přistýlka dítě 
3– 5,99 let

přistýlka dítě  
6- 11,99 let

2. 1. 15 .–3. 1. 16 2 990 2 090 1 190 zdarma 190 990

Výše uvedené ceny neplatí v termínech maďarských svátků: 18.4.-21.4,. 30.4.-4.5., 6.6.-9.6., 22.10.-26.10. , 23.12.-28.12.

Vlastní doprava, ceny v Kč za pokoj s polopenzí na noc (1–6 nocí)

Termín

 Hotel RÉPCE

dvoulůžkový 
pokoj

jednolůžkový 
pokoj

přistýlka
přistýlka dítě 

do 3 let
přistýlka dítě 
3– 5,99 let

přistýlka dítě  
6- 11,99 let

2. 1. 15 .–3. 1. 16 3 090 2 190 1 290 zdarma 190 1 090

Výše uvedené ceny neplatí v termínech maďarských svátků: 18.4.-21.4,. 30.4.-4.5., 6.6.-9.6., 22.10.-26.10. , 23.12.-28.12.

Vlastní doprava, ceny v Kč za pokoj s polopenzí na noc v období maďarských svátků (min. na 3 noci)

Termín

 Hotel RÉPCE

dvoulůžkový 
pokoj

jednolůžkový 
pokoj

přistýlka
přistýlka dítě 

do 3 let
přistýlka dítě 
3– 5,99 let

přistýlka dítě  
6- 11,99 let

3. 4.–6. 4. 3 490 2 190 1 490 zdarma 190 1 090

30. 4.–3. 5. 3 190 2 190 1 390 zdarma 190 1 090

22. 12.–30. 12. 2 990 1 890 1 190 zdarma 190 1 090

31. 12.–3. 1. 2016 5 290 3 390 1 490 zdarma 190 1 090

Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí (švédské stoly), používání 
hotelového wellness ostrova, dle počtu nocí odpovídající počet vstupů 
do termálních lázní (neplatí pro dítě do 5,99 let - vstupné si hradí), 
župan, animační programy, WiFi v lobby, parkování, pojištění CK pro 
případ úpadku. Silvestrovský pobyt zahrnuje navíc galavečeři s živou 
hudbou a půlnoční bufet.

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 33 Kč os./den (podrobnosti viz 
str. 8) a lázeňskou taxu cca 1,7 EUR/noc (platí se v místě ubytování).

výborná poloha
propojen s koupalištem chodbou

pokoje pro vozíčkáře

v ceně několik vstupů do lázní
zdarma hotelové wellness centrum

jacuzzi, whirpool, pára 
plavecký bazén, sauna

MAĎARSKO

BÜKFÜRDÖ

Rezervace na 603 816 884 nebo ON-LINE 24 hod denně na www.mtmtour.cz


