
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lázně Bükfürdö
 

Maďarsko 

 

 

JARO A PODZIM 2020        Répce                 Répce Gold  

16.04. - 19.04.                  7 090,- *       7 890,-* 

30.04. - 03.05.           7 490,-      8 690,- 

07.05. - 10.05.           7 490,-*     8 690,-* 

03.06. - 10.06.        11 790,-    13 390,- 

10.06. - 17.06.               11 790,-*   13 390,-* 

17.06. - 24.06.               11 790,-                  13 390,- 

24.06. - 01.07.               11 790,-*                13 390,-* 

19.08. - 25.08.               11 690,-*                13 190,-* 

25.08. - 31.08.               11 590,-                  12 990,- 

31.08. - 07.09.               12 190,-*                13 490,-* 

07.09. - 13.09.               10 890,-                  11 990,- 

25.09. - 28.09.                 7 490,-  8 690,- 

01.10. - 04.10.                 7 090,-*  7 890,-* 

15.10. - 18.10.                 7 090,-  7 890,- 

26.11. - 29.11.                 7 090,-*    7 890,-* 
 
 

 

Cena zahrnuje:  
 ubytování 3-7 nocí s polopenzí formou bufetu vč. 0,25l  

minerální vody k večeři 

 vstup do léčebné i zážitkové části lázní  
(počet nocí = počet vstupů) 

 vstup do hotelového wellness centra  

 vypůjčení županu (*pouze v hotelu Répce Gold,  
u hotelu Répce za 500HUF/den) 

 dopravu autobusem Česká Republika - Bükfürdö 

 pobytovou taxu a delegátský servis 
 

 

 Slevy  

 časová sleva 6 % do 28. 2. 2020 

 senioři nad 65 let - 5 % (slevy nelze sčítat).  

 
 

 Doprava autobusem 

 Doprava do lázní Bükfürdö je zajišťována klimatizovanými 
autobusy 

 s možností občerstvení. 

 Standardní trasa: ČR - Bratislava - Csorna - Bükfürdö.  

 Nástupní místa: Praha - Kolín - Kutná Hora - Havlíčkův 
Brod - Jihlava 

 (Pávov) - Brno. 

 V termínech označených hvězdičkou je možný odjezd 
z Hradce Králové a Pardubic (svoz mikrobusem do Kolína 
bez příplatku) 

 
 

Lázně Bükfürdö 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Městečko Bük leží na severozápadě Maďarska, nedaleko 
rakouských hranic. Je známé díky zdejším lázním, které 
jsou jedny z nejznámějších a nejoblí be něj ších v Evropě. 
Léčivá termální a minerální voda s vysokým obsahem 
železa, která je bohatá na vápník, hořčík a hydrogen - 
uhličitany, vyvěrá na povrch z pramene o teplotě až 58°C. 
První termální bazén byl otevřen v roce 1962 a dodnes 
funguje jako bazén č. 5.  
Indikace Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, 
páteř, revmatismus), Bechtěrevovy nemoci, osteoporózy, 
poúrazová a pooperační rehabilitace, léčba chronických 
gynekologických a urologických onemocnění, zažívacích 
potíží a poruch trávení. 
Lázeňský komplex o rozloze 14 ha s vodní plochou více 
než 5.000 m2 se nachází v krásné zeleni přírodního parku. 
Moderní areál svým návštěvníkům nabízí léčebnou část, 
zážitkovou část a saunový svět. Za příplatek je možné si 
objednat řadu léčebných procedur, masáží a zábalů. V 
bazénech s termální vodou se doporučuje pobýt max. 20 
min., a poté si odpočinout. Areál je vhodný pro 
návštěvníky všech věkových kategorií. Od sezóny 2019 je 
léčebná a zážitková část sloučena.  
Léčebná část: 4 vnitřní léčebné bazény (30-39°C), 2 
polokryté bazény (33-36°C), venkovní bazén (26-28°C), 2 
venkovní plavecké bazény (22-26°C), venkovní a vnitřní 
plavecký bazén (28-30°C), vnitřní bazén na vodní cvičení 
(33-35°C), 2 dětské venkovní bazény (27-32°C), venkovní 
bazén se skluzavkou (25-27°C). Dětem do 14 let je vstup 
do 4 vnitřních léčebných bazénů umožněn pouze na 
základě lékařského doporučení, bližší informace v 
cestovní kanceláři.  
Zážitková část: venkovní zážitkový bazén (31-33°C), 
venkovní léčebný bazén (33-35°C), částečně krytý léčebný 
bazén (33-35°C), částečně krytý zážitkový bazén (31-33°C), 
vnitřní zážitkový bazén (32-34°C), vnitřní perličkový bazén 
(34-35°C), 2 vnitřní dětské bazény (31-33°C), skluzavky a 
zážitkové koupele. 
Saunový svět (za poplatek): aroma sauna, finská sauna 
(kamenná 
a dřevěná), infrasauna, bylinná sauna, tepidárium, parní 
krystalická sauna, ledová kabina, Kneippův bazén (16-
18°C), ochlazovací bazén (16-18°C), jacuzzi (34-36°C) a 
zážitkový bazén (34-36°C). 
 



 

 

 

INFORMACE a REZERVACE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
QUALITY TOURS s.r.o., Myslíkova 174/23, 11000 Praha 1 a Mukařovská 1740/22, 10000 Praha 10, tel.: 00420 226259060-2                                                                                                                    

LINKA ZDARMA:  800 707 111, e-mail:  info@qualitytours.cz, rezervace@qualitytours.cz,                                                                                                                                                                                          
web: www.qualitytours.cz, www.cestovaniproseniory.cz 

 

 

Hotel Répce Gold 4*


| Bükfürdö | 

 

 

 

 

 

 

 
Popis hotelu: Hotel se nachází přímo u lázeňského areálu, se kterým ho spojuje krytá chodba. Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje 

s balkonem (většina pokojů), vlastním sociálním zařízením, klimatizací, trezorem, telefonem, županem, minibarem, SAT-TV a wi-

fi zdarma. V hotelu zde najít restauraci s maďarskou i mezinárodní kuchyní, lobby bar, solnou komoru, solárium, masáže, 

kosmetiku, manikúru, pedikúru, dětský koutek, biliár, výtahy a wellness centrum. V rámci wellness centra je bazén, jacuzzi, 

whirpool, sauna a parní kabina. 

 

Příplatky:  

 Jednolůžkový pokoj 1 000 Kč - 1 100 Kč/3 noci, 1 500 Kč - 1 800 Kč/6 nocí, 1 900 Kč - 2 000 Kč/7 nocí 
(dle termínu) 

 Dospělá osoba na přistýlce 6 490 Kč - 6 590 Kč/3 noci, 9 990 Kč - 10 190 Kč/6 nocí, 11 090 Kč/7 nocí 
(dle termínu) 

 

 

 



Hotel Répce 3*


| Bükfürdö | 

 

 

 

 

 

 

 
 

Popis hotelu: Hotel je spojen s lázeňským areálem krytou chodbou a je cca 100m od nákupního centra. 

V hotelu lze najít restauraci s maďarskou i mezinárodní kuchyní, bar, wellness centrum (bazén, whirpool, sauna, 
parní kabina) a výtahy 

Příplatky:  

 Jednolůžkový pokoj 1 000 Kč/3 noci, 1 600 Kč - 1 800 Kč/6 nocí, 1 900 Kč - 2 000 Kč/7 nocí (dle termínu) 

 Dospělá osoba na přistýlce 6 390 Kč/3 noci, 9 690 Kč - 9 790 Kč/6 nocí, 10 690 Kč/7 nocí (dle termínu) 
 


