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  wSPAniały, Odprężający ALL INCLUSIVE 

 Relaks w Oazie termalnych wód!  

Węgry – Bük | Sezon 2023 
(Łatwy dojazd własny – mapy, trasa dojazdu wraz z Voucherem) 

 

THERMAL RESORT BÜK przyciąga dobroczynnymi wodami 

termalnymi i ciepłym mikroklimatem. Szczególnie zimą zapewnia 

zdrowe odprężenie dla ciała i umysłu z dala od mrozu i wielkich 

miast w niesamowitym wręcz komforcie. Wiele wartych odkrycia zabytków i 

winiarni cudów w pobliżu!  
 

Właściwości lecznicze  
tutejsze wody termalne wykazują niezwykle korzystne działanie na układ 
ruchowy łagodząc niedomagania bólowe stawów i kręgosłupa pomagają 
zatrzymać a nawet cofają dysfunkcje. Wspomagają przy tym usuwanie 
dolegliwości cywilizacyjnych spowodowanych pracą i stresem (lepsza 
odporność). Kąpiąc zapewnimy sobie poprawę samopoczucia i zdrowia.  
 

THERMAL RESORT „BUKfurdo”  
położony w rozległego parku. W jego skład wchodzą baseny kryte i odkryte z 
wodą termalną o różnej temperaturze, wyposażone w przeróżne atrakcje od 
masaży bąbelkowych poprzez bicze do zjeżdżalni, przy basenach leżaki. 
Odpłatnie można skorzystać z zabiegów, okładów i masaży. Codziennie jeden 
wstęp do AQUAParku BUKFurdo - GRATIS (bez limitu czasu). Na miejscu w 
Hotelu własne centrum Wellness z basenem termalnym, jacuzzi i saunami dla 
naszych klientów GRATIS All Inclusive (bez limitu czasu). 
 

Turystyczne atrakcje  
korzystając z wypoczynku w Buk, warto odwiedzić również ciekawe pobliskie 
miasta: Szombathely z licznymi zabytkami i pozostałościami obiektów z czasów 
rzymskich, Koszeg ze swą bogatą historią i zabytkową zabudową, Sopron 
miasto słynne z wina. Informatory turystyczne GRATIS z Voucherem 
 

Komfortowe zakwaterowanie 

nowoczesny THERMAL RESORT BUK****. Pokój 2-osobowy z łazienką, TV-sat, tel. 

minibarem, szlafrokami, Internetem i klimatyzacją (możliwa dostawka). Obiekt 
usytuowany przy basenach termalnych Bukfurdo, swobodę poruszania 
zapewnia karta chipowa. Na miejscu własne centrum Wellness z basenem 
termalnym, jacuzzi i saunami dla naszych klientów GRATIS.  
 

Smaczne wyżywienie: 
2x dziennie - śniadanie i obiadokolacja w formie bogatego bufetu. W menu 
dania międzynarodowe oraz tradycyjne, węgierskie potrawy. Napoje do 
obiadokolacji dodatkowo płatne.  
 

wSPAniały RELASK  3 dni  
(2 noce) 

4 dni  
(3 noce) 

5 dni  
(4 noce) 

6 dni  
(5 nocy) 

7 dni  
(6 nocy) 

8 dni  
(7 nocy) 

Thermal Resort BUK****  1345 zł/os. 1775 zł/os. 2195 zł/os. 2595 zł/os. 2995 zł/os. 3395 zł/os. 
 

Cena zawiera: 
• 3/4/5/6/7 lub 8 dni (2-7 nocy) - komfortowy THERMAL RESORT BUK**** 
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• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje szwedzkie stoły) 

• codziennie jednorazowy wstęp do AQUAParku BUKFurdo (bez limitu czasu) 

• korzystanie z kompleksu hotelowych basenów termalnych - GRATIS All Inclusive 

• place zabaw, wodna wyspa, statek zabaw, tarasy, jacuzzi- GRATIS All Inclusive 

• sauny, jacuzzi, tepidarium oraz fitness (strój sportowy) - GRATIS All Inclusive 

• stanowiska masaży w basenach, bicze, przeciwprądy - GRATIS All Inclusive 

• przy basenach BUKfurdo zjeżdżalnie i wodne huśtawki - GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach, zabawach i konkursach - GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, place zabaw, tarasy, huśtawki) - GRATIS All Inclusive 
• szlafrok na czas wypoczynku, suszarka do włosów, kosmetyki hotelowe 
• Internet Wi-Fi w pokoju i lobby barze, całodobowa recepcja 

• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 

• turystyczne ubezpieczenie zdrowotne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 
• parkowanie samochodu (teren dozorowany) 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
• przed wypoczynkiem pomocne materiały informacyjne 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
 

Cena nie zawiera:  
opłata klimatyczna 2 euro/os/doba, kaucji 7 euro płatnej na miejscu w recepcji,  
pokój jednoosobowy +40%, Junior suite (z dostawką dla dziecka powyżej 12 lat) +25% , Apartament +40% 
 

Zniżki:  
dziecko do lat 4 – GRATIS, do lat 12 na dostawce -50%, dziecko do lat 18 -30%;  
dorosły na dostawce –20%, wczesna rezerwacja -2% 

 
Aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku w uzdrowisku Bük, wskazana jest podstawowa znajomość języka 

niemieckiego/angielskiego lub podstawowa umiejętność obsługi translatora (Smartfon) 


