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wSPAniały wypoczynek pełen atrakcji 
w niezwykłej oazie termalnych wód!  

Węgry - Bük  2019 
(Łatwy dojazd własny – mapy, trasa dojazdu wraz z Voucherem) 

 

Resort Bük - pełen atrakcji, przyciąga przez cały rok 
niezwykłymi właściwościami miejscowych wód termalnych. 
Niewielka, węgierska miejscowość zyskała światowy rozgłos! 
Miejscowy kompleks basenów termalnych, dużo atrakcji 
turystycznych, łagodny podalpejski mikroklimat oraz malownicza okolica 
zachęcają do skorzystania z pakietu zdrowego wypoczynku!  
 

Właściwości lecznicze  
tutejsze termalne wody należą do grupy cieplicowych alkaliczno-
wodorowęglanowych z zawartością wapnia, magnezu i fluoru. Wykazują 
niezwykle korzystne działanie na układ ruchowy, wspomagają leczenie 
dolegliwości cywilizacyjnych związanych ze stresem, przemęczeniem i 

brakiem ruchu. Miejscowe wody termalne mają również pozytywny 
wpływ na cerę i jędrność ciała.  
 

Kompleks termalny Bukfurdo  
położony jest na terenie rozległego parku. W jego skład wchodzi aż 
kilkanaście termalnych basenów krytych i odkrytych, z wodą termalną o 
różnej temperaturze i składzie. Ciągle udoskonalany, spełnia wymagania 
pragnących wypocząć na łonie natury jak i kuracjuszy korzystających ze 
specjalistycznych zabiegów odnowy czy masaży. Każdy zaś może 
skorzystać z dobroczynnych właściwości tutejszych wód termalnych.  
 

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 przy granicy austriackiej znane z produkcji 
win. Informatory turystyczne GRATIS z Voucherem 
 

Komfortowe zakwaterowanie 
nowoczesny Resort BUK, część 3 lub 4 gwiazdki. Pokój 2-osobowy z 
łazienką, TV-sat, tel. minibarem, szlafrokami oraz Internetem (możliwa 
dostawka). W części 4-gwiazdkowej pokoje klimatyzowane. Obiekt 
usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu basenów 
Bukfurdo, z którym ma dogodne połączenie korytarzem (tylko dla gości 
hotelu). Obiekty posiadają własne centrum Wellness z basenem 
termalnym, jacuzzi i saunami –korzystanie z atrakcji GRATIS.  
 

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

 

wSPAniały relaks 2019 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 
część 3 gwiazdkowa: 1395 zł/os. 1595 zł/os. 1795 zł/os. 1995 zł/os. 

część 4 gwiazdkowa:  1595 zł/os. 1895 zł/os. 2195 zł/os. 2495 zł/os. 
 

Cena zawiera: 
• 5/ 6 / 7 lub 8 dni (4-7 nocy) - komfortowy Thermal Resort BUK (3* lub 4*) 



2 | S t r o n a   wSPAniały zdrowy wypoczynek w niezwykłej oazie termalnych wód -  BUK  2019 
 

 

Sprawdzenie wolnych miejsc  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować! 

 

• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje szwedzkie stoły) 
• codziennie jednorazowy wstęp do AQUAParku BUKFurdo (bez limitu czasu) 

• korzystanie z kompleksu hotelowych basenów - GRATIS All Inclusive 

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

• sauny, jacuzzi, tepidarium oraz fitness (część 4*) - GRATIS All Inclusive 

• masaże w basenach, huśtawki wodne, zjeżdżalnie - GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach i konkursach - GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, place zabaw, tarasy, przyrządy..) - GRATIS All Inclusive 

• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe 
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń  
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €  
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
• bezpieczne parkowanie samochodu, Internet Wi-Fi w pokoju i lobby barze,  
• przed wypoczynkiem pomocne materiały informacyjno – turystyczne 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
  

Cena nie zawiera: opłata klimatyczna 2 euro/os/doba, kaucji 7 E płatnej na miejscu w recepcji,  
pokój jednoosobowy +25%  

Zniżki: dziecko do lat 3 – GRATIS, dziecko do lat 12 na dostawce -50%, dostawka dla dorosłego -30%, 

Karta Family TOUR® -50 zł. Wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%.  

 
Aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku w uzdrowisku Bük,  

wskazana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.  


