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102 km
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114 km
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370 km
Debrecen:
459 km

dárková karta BükFürdő
malá karta – VELKÝ ZÁŽITEK
Dárkovou kartu lze zakoupit prostřednictvím našich webových stránek, anebo
osobně u lázeňských informací.

Büki Gyógyfürdő Zrt.
H-9740 Bük, Termál krt. 2/A.
Tel.: +36 94 558 356
E-mail: camping@bukfurdo.hu
Web: www.termal-camping.hu

www.facebook.com/bukfurdo

www.instagram.com/bukfurdo

Kemp Termál

Léčivé vody jedinečného složení - s
obsahem vápníku, hořčíku, fluoru a
vysokým obsahem oxidu uhličitého
- mohou být aplikovány velmi užitečným způsobem pro terapeutickou léčbu pohybových onemocnění, gynekologických problémů a ve
formě pitné kúry pro léčbu zažívacích potíží.

Proč CHODIT JINAM?
Jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších evropských léčebných
lázní, bazény pod širým nebem a
zážitkové koupele a druhé největší
maďarské lázně s nejmodernějším
světem sauny a speciálním Léčebným střediskem wellness se těší na
návštěvu těch, kteří by chtěli léčbu,
odpočinek, relaxaci a koupele. Lázně – které byly v roce 2011 renovovány téměř ve všech směrech - se
nachází na rozloze 18 hektarů a se
svými 34 bazény a vodní plochou
větší než 5200 m2 nabízejí dokonalou relaxaci pro lidi všech generací.
Bükfürdő leží v severozápadní části župy Vas, na pomezí mezi Alpami
a nížinami, 30 km od Szombathely,
46 km od Šoproně a 20 km od města Kőszeg, na půl cesty mezi Vídní a
jezerem Balaton.
Za svou existenci vděčí lázně šťastné náhodě: jako výsledek výzkumných ropných vrtů zahájených ve
20. a pokračujících v 50. letech, vytryskl v roce 1957 z hloubky 1282
metrů na povrch 70 metrů vysoký vodní sloupec. Vodní poklad o
teplotě 58 °C s obsahem minerálů
15 000 mg/l otevřel novou kapitolu
v životě města Bük i přilehlých obcí.

Kemp Termál je obklopen zelení
výjimečné krásy, ve které stíny stromů na téměř 3 hektarech prostoru
přinášejí vaší duši klid. Kemp se 166
místy je přímo propojen s léčebnými lázněmi a je otevřen po celý rok.
Hosté kempu mají možnost opakovaného vstupu do prostoru lázní a
to i několikrát denně, takže mohou
plně využít služeb léčebných lázní a
venkovních plaveckých bazénů.
K moderně vybavenému komplexu
patří kuchyně s možností vaření, s
elektřinou a moderním sanitárním
vybavením.

SLužBy nAŠeHo Kempu:
• nonstop služby recepce
• v hlavní sezóně prodej čerstvého pečiva
• wifi hotspot - Internetové připojení zdarma
• dlouhodobý pobyt s karavanem/
obytným přívěsem
• léčebné kúry vyhrazené jen pro
hosty kempu
• zlevněné balíčky pro hosty kempu
• pračka a sušička

