Győr:
102 km
Veszprém:
114 km
Székesfehérvár: 159 km
Budapest:
225 km
Pécs:
338 km
Szeged:
370 km
Debrecen:
459 km

Bükfürdő ajándékkártya
kis kártya – NAGY ÉLMÉNY
Az ajándékkártya megvásárolható honlapunkon keresztül, vagy személyesen a
fürdő információjánál.

Büki Gyógyfürdő Zrt.
9740 Bük, Termál krt. 2/A.
Tel.: 94 558 356
E-mail: camping@bukfurdo.hu
Web: www.termal-camping.hu

www.facebook.com/bukfurdo

www.instagram.com/bukfurdo

Termál Kemping

Az egyedülálló összetételű – alkáli
hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú
– gyógyvíz elsősorban mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok, valamint ivókúra formájában emésztőrendszeri megbetegedések kezelésénél alkalmazható hatásosan.

Miért menne máshovÁ?
Bükfürdőn Európa egyik legismertebb és az ország második legnagyobb gyógy-, strand- és élményfürdője, legmodernebb szaunavilága
és különleges Medical Wellness
Centruma várja a gyógyulni, pihenni, feltöltődni, fürdőzni vágyókat.
A 18 hektáron fekvő – 2011-ben
szinte minden elemében megújult
– fürdő 34 medencével, több mint
5200 m2 vízfelülettel minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást nyújt.
Bükfürdő Vas megye észak-nyugati részén, az Alpokalja és a Kisalföld
találkozásánál található. Szombathelytől 30, Soprontól 46, Kőszegtől
pedig 20 km távolságra fekszik, félúton Bécs és a Balaton között.
A fürdő szerencsés véletlennek köszönheti létét: a 20-as években
megkezdett, majd az 50-es években folytatott kőolajkutatófúrások
eredményeként 1957-ben 1282 méter mélyről 70 méteres vízoszlop
tört a felszínre. Az 58 °C-os, 15 000
mg/l ásványi anyagot tartalmazó
kincs új fejezetet nyitott Bük és a
környező települések életében.

A Termál Kemping páratlan szépségű természeti környezetben fekszik, ahol közel 3 hektáros területen árnyas fák biztosítják a feltöltődést, a lélek nyugalmát. A fürdővel közvetlen összeköttetésben
álló, egész évben nyitva tartó kemping 166 beállóhellyel rendelkezik.
A kemping lakói belépési lehetőséget kapnak a gyógy- és strandfürdő területére, akár naponta többször is igénybe vehetik annak szolgáltatásait.
A korszerűen felszerelt létesítményben főzési lehetőséget biztosító konyha, áramcsatlakozás, valamint modern szociális blokkok találhatók.

A KEMping SzolgáltAtáSAi:
• 24 órás portaszolgálat
• pékáru árusítás főszezonban
• ingyenes HotSpot
internethasználat
• lakókocsi letét
• Exkluzív gyógykúrák kempingvendégeinknek
• Kedvezményes csomagok kempingvendégeinknek
• Mosógép, szárítógép

