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TERvEZéS, iNNOvÁció, STÍlUS
A JÖVŐ KAPUJÁBAN

BOROS LÁSZLÓ ATTILA

vezérigazgató

E

ltűnődünk. Valami újnak, valami ismeretlennek a kapujában
rendszerint eltűnődünk. Vajon mi vár ránk az egyelőre még
csak bizonytalan rálátást engedő félfák között magát alig-alig

megmutató jövőben? Milyen lesz mindaz, ami körülvesz majd ott és
akkor minket? Hogyan fogják fogadni utódaink a nekik szánt értékeket? Találkoznak-e a jövőről alkotott elképzeléseink az ők jelenről
szőtt álmaikkal?
Ha a saját terveinkre, várakozásainkra, megérzéseinkre támaszkodunk a válaszok keresése közben, akkor jellemzően főképp bizako-

Az új Spa & Health életmód magazin hasábjain bepillantást nyúj-

dóak vagyunk. Ha mások reflexiói is fontosak számunkra, akkor

tunk a „bükfürdőzés” jelenébe és jövőjébe. Felvillantjuk a legizgal-

pedig reményekkel telve várjuk a visszajelzéseket. De mindenkép-

masabb hazai és külföldi innovatív trendeket, szélesebbre tárjuk

pen szenvedélytől fűtve és pozitívan gondolkodunk a jövőbe vezető

Olvasóink medencével, szaunázással, kempingezéssel, sporttal, ter-

utunk kezdetén! S íme, első lépésként mostantól egy merőben új for-

mészettel összekapcsolt horizontját. Fogadja és forgassa olyan sze-

mában is szeretnénk megosztani mindenkivel a magyar fürdőkultú-

retettel magazinunkat, mint amilyen szeretettel mi készítettük azt a

ra iránti szenvedélyünket.

kedves Olvasónak!

Kedves Olvasó! Örömmel nyújtjuk át a bükfürdői Spa & Health

Bükfürdő büszke hagyományaival a hátunk mögött elindulunk a

életmód magazin első számát. Helyezze magát kényelembe, s me-

megújulás útján. Szeretnénk, ha minél többen velünk tartanának,

rüljön el velünk a fürdőzés világában! Adja át magát a megisme-

hogy együtt lépjünk be a jövő kapuján.

rés varázsának, hogy elkísérhessük a fürdőkultúra határain túl

… mert a szenvedélyünk Bükfürdő.

az egészség, a sport, a gasztronómia új, felfedezésre váró zugaiba!

… mert Bük a Fürdő.
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HÍREK

01

MAGYAR ORSZÁGOS
SZAUNAMESTER-BAJNOKSÁG
BÜKFÜRDŐN!

B

ükfürdő immáron másodszor adott otthont a Magyar Országos Szaunamester Bajnokságnak, melyet március 26-án rendeztek meg
a fürdő Szaunavilágában. A versenysorozatnak összesen hat fürdő biztosított helyszínt, a bükfürdői forduló témája az „Időutazás”
volt. A bajnokságon a szaunamesterek nemcsak szakmai tudásukat, hanem kreativitásukat is megmutathatták a nagyérdeműnek.

02

Strandok éjszakája
2018

A

magyarországi fürdőket összefogó Magyar Fürdőszövetség egyik legnagyobb kampánya a nyáron megrendezett Strandok éjszakája, melyhez
a Büki Gyógyfürdő a korábbi évekhez hasonlóan idén is csatlakozik.

A programban részt vevő fürdők a rendezvény napján hosszított nyitvatartással
várják vendégeiket, a legtöbb helyen éjfélig, vagy még annál is tovább fürdőzhetnek a látogatók.
Bükfürdő a hosszabb nyitvatartás mellett zenés programmal készül július 27-én a
Strandok éjszakájára, valamint a látogatók a félfedett „Négy évszak” élménymedence mellett koktélozva élvezhetik a nyári éjszakai fürdőzést.
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HÍREK

04

MEGúJUlT A FÜRDŐ
SAJÁT KEMpiNGJE

I

gazi különlegességnek számít a megújult kempingben kialakított mobilház-bérlés szolgáltatásunk! A házak 5+1 férőhelyesek, ideális családok, baráti társaságok nyaralásához,

akár hosszabb időszakra is! A komplett recepció felújításával a
fogadótér alkalmassá vált vendégeink kényelmesebb fogadására, a modernebb megjelenés egyfajta ízelítője Bükfürdő 2018-as
átalakítási projektjének.
A mobilházak bérlésével kapcsolatban további információt a
camping@bukfurdo.hu e-mail-címen és a www.bukfurdo.hu
oldalon kaphat.

03

05

REKORDMENNYiSéGŰ
viRÁG ÜlTETéSE
BÜKFÜRDŐN

i. BÜKFÜRDŐ-cSEpREG
FélMARATON

A

z idei évben, 2018. május 26-án közösen szervezi meg a Büki Gyógyfürdő Zrt., a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár, valamint
Csepreg Város Önkormányzata az I. Bükfürdő–Csepreg Félmara-

tont. A nevezési díjakból befolyt összeget a szervezők jótékony célra ajánlják
fel, az Együtt Ábel Egészségéért Alapítvány, illetve a Csepregi Óvodásokért
Alapítvány javára.

B

ükfürdő minden év tavaszán virágba borul a
gondos kezeknek köszönhetően. Már tavaly is
nagyszámú virágot ültettek a fürdő területén,

összesen 10 ezer darabot helyeztek el. Idén azonban még

A sportkedvelők a következő távokon tehetik próbára magukat:

több, 16 ezer tő virágot ültetnek el a fürdő kertészei a

egyéni félmaraton, 21 km

fürdőkomplexum 14 hektárján, beleértve a fürdő előtti

félmaraton váltóban (9 km – 4 km – 8 km)

bejáratot és teret is.

egyéni 9 km
A versenyt számos kísérőprogram színesíti mind Bükfürdőn, mind Csepregen.
A részletek és a jelentkezési feltételek megtalálhatók a www.bukfurdo.hu
honlapon.

A munka mindössze néhány napig tart majd, amelynek
köszönhetően Bükfürdő színpompás hellyé változik a
fürdőzők és az itt dolgozók nagy örömére.
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FÓKUSZBAN

A GYóGYF Ü R DŐZ éS
M AGAS FO K A
Egészség, felfrissülés és pihenés

H iSTóRiA

A

fürdő szerencsés véletlennek köszönheti létét:
az 1920-as években megkezdett, majd az 50-es

években folytatott kőolajkutató fúrások eredményeként
1957-ben 1282 méter mélyről, 65–70 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. Az igazi sikertörténet 1962-ben,
az első, részben fedett medence átadásával kezdődött.
1965-ben az Egészségügyi Minisztérium gyógyvízzé minősítette a büki termálvizet, majd 1973-ban körzeti jellegű gyógyfürdővé a területet, 1979-ben pedig országos
jelentőségű gyógyhellyé nyilvánította Bükfürdőt. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a fürdőkomplexum ma
már 34 medencével rendelkezik.
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FÓKUSZBAN

A

gyógyvizek – magas ásványianyag-tartalmuk
miatt – klinikai vizsgálatok után gyógyászati célokat szolgálnak. Emellett betegségmegelőző és

általános közérzetjavító szerepük is van, ami a mai rohanó
világunkban jelentősen felértékelődött.
A csodatevő bükfürdői termálvizek, amelyek mindegyike
gyógyvízminősítéssel rendelkezik, négy kúton keresztül
törnek a felszínre.
Az egyedi összetételű – alkáli-hidrogénkarbonátos, magas
kalcium-, magnézium- és fluortartalmú – gyógyvíz nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magas, több mint
15 000 mg/l ásványianyag-tartalommal rendelkezik, így
egyedülállóan kedvező hatást fejt ki a szervezetre. A nátrium-klorid gyulladáscsökkentő hatású, a kalcium, fluor a
csont anyagcseréjében játszik fontos szerepet, a magnézium
az izomműködésre hat pozitívan, a szén-dioxid pedig a keringést javítja.
Kiválóan alkalmas szinte valamennyi mozgásszervi be-

A BÜ KI
VÍZ

tegség kezelésére, hatékonyan alkalmazható: meszesedés
(spondylosis), porckopás (arthrosis), csontritkulás (osteoporosis), discopathia, lumbágó, Bechterew-kór, krónikus ízületi gyulladás, köszvény, lágyrész-reumatizmus,
ortopédiai és idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció,
baleseti utókezelés, krónikus nőgyógyászati és urológiai gyulladások, krónikus gyomorhurut, fekélybetegség,

A gyógyfürdőzést a Fizioterápiás Intézetben alkalmazott

emésztési zavarok esetén.

tradicionális és modern terápiás eljárások széles skálája

Emellett a gyógyvíz ivókúra formájában is alkalmazható

egészíti ki. Elismert orvosok és szakképzett gyógyszolgálta-

krónikus gyomorhurut, a fekélybetegség és emésztési zava-

tók gondoskodnak arról, hogy vendégeink ideális körülmé-

rok gyógyításánál, az osteoporosis megelőzésére, kezelésére.

nyek között gyógyulhassanak, pihenhessenek.

A víz igazi hatását kúraszerű alkalmazás esetén fejti ki

A gyógyvíz és a gyógykezelések együttes hatásának kö-

(1, 2, 3 hetes kúra), de már rövid idejű gyógyvízben való

szönhetően a panaszok enyhülnek, megszűnnek, vissza-

tartózkodás esetén is hatásos lehet.

nyerhető a testi és lelki harmónia.

JAVALLATOK
meszesedés (spondylosis)
porckopás (arthrosis)
csontritkulás (osteoporosis)
discopathia
lumbágó
Bechterew-kór
krónikus ízületi gyulladás
köszvény
lágyrész-reumatizmus

ortopédiai és idegsebészeti
műtétek utáni rehabilitáció
baleseti utókezelés
krónikus nőgyógyászati és
urológiai gyulladások
krónikus gyomorhurut
fekélybetegség
emésztési zavarok

ELLENJAVALLATOK

A BÜKi GYóGYvÍZ ivóKúRA
FORMÁJÁBAN iS AlKAlMAZHATó
Különösen hatásos a krónikus gyomorhurut, a
fekélybetegség és emésztési zavarok gyógyításánál, az osteoporosis megelőzésére, kezelésére.
JAVASLATOK
Étkezés előtt 1 dl gyógyvíz fogyasztása
ajánlott.
A gyógyvizet mindig szobahőmérsékleten
fogyasszuk.
Soha ne siessünk a gyógyvíz fogyasztásával!
Mindig lassan, kortyonként igyuk!
A gyógyvíz fogyasztásával kapcsolatban célszerű kikérni az orvos tanácsát. Fürdőnk speciális
összetételű gyógyvizének gyógyászati szempontból kedvező hatása abban az esetben tud
hatékonyan érvényesülni, ha a korszerű terápiás
eljárásainkat – amennyiben az valamilyen ok
folytán nem ellenjavallott – a gyógyvíz fürdőzés

súlyos szív- és érrendszeri betegség
trombózis
rosszindulatú daganat
tbc
heveny gyulladásos betegség
terhesség

formájában történő igénybevétele is kiegészíti.
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FÓKUSZBAN

01
BELTÉRI
GYÓGYMEDENCÉIN K

BELTÉRI KIS
GYÓGYMEDENCE 1.

TÍPUSA

gyógymedence

JELLEGE

fedett

HELYE

I. ZÓNA

37-39 °C

02
03

BELTÉRI
NAGY GYÓGYMEDENCE 1.

TÍPUSA

gyógymedence

JELLEGE

fedett

HELYE

I. ZÓNA

BELTÉRI KIS
GYÓGYMEDENCE 2.

TÍPUSA

gyógymedence

JELLEGE

fedett

HELYE

I. ZÓNA

30-32 °C

36-38 °C
Legnagyobb beltéri gyógymedencéink egyike, amelyben nemcsak
a gyógyulni vágyók pihenhetnek,
hanem aktív vízi tornákat is tartanak itt animátoraink.

04

BELTÉRI
NAGY GYÓGYMEDENCE 2.

TÍPUSA

gyógymedence

JELLEGE

fedett

HELYE

I. ZÓNA

34-36 °C
Egyik kedvelt gyógyvizes medencénk, amely mellett
komfortos pihenőágyakban relaxálhatnak a vendégek
két gyógyfürdőzés között.
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FÓKUSZBAN

05

SZENT KELEMEN
MEDENCE

TÍPUSA

gyógymedence

JELLEGE

félfedett

HELYE

I. ZÓNA

34-36 °C
Az 1962-ben átadott első medence
helyén épült a mai 5. számú, Szent
Kelemen gyógymedence, amely a
legnépszerűbb a fürdőben. A felette
látható tetőszerkezetet a híres építészmester, Makovecz Imre tervezte.

06

KÜLTÉRI GYÓGYMEDENCE

TÍPUSA

gyógymedence

JELLEGE

félfedett

HELYE

I. ZÓNA

33-35 °C
A 7/1-es gyógymedence kellemes időtöltés a nyári időszakban és
a hűvösebb napokon egyaránt.
Tavasz végétől ősz közepéig tart nyitva.

KÜLTÉRI
GYÓGYMEDENCÉIN K

07

SZÍV
MEDENCE

TÍPUSA

gyógymedence

JELLEGE

nyitott

HELYE

II. ZÓNA

33-35 °C
Az élményfürdő rekreációs parkjában kialakított medence szív alakjáról kapta a nevét. A nyári szezonban
üzemel.

08

NÉGY ÉVSZAK
MEDENCE - ŐSZ

09

NÉGY ÉVSZAK
MEDENCE - TÉL

TÍPUSA

gyógymedence

TÍPUSA

gyógymedence

JELLEGE

félfedett

JELLEGE

nyitott

HELYE

II. ZÓNA

HELYE

II. ZÓNA

33-35 °C

33-35 °C

Az élményfürdőben található négyrekeszes medence a négy évszakot
idézi meg. A Ősz és a Tél egy-egy
gyógyvizes medence, különlegességük, hogy nem erős vizet, hanem
könnyedebb, kevert gyógyvizet
tartalmaznak.

Bár a leghidegebb évszakról kapta
nevét, ez azonban ne tévesszen
meg senkit, hiszen ez a medenceegyüttes egyik legmelegebb része.
A 33-35 °C-os vízben eltöltött idő
nemcsak a testnek, hanem a léleknek is kellemes.

9
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INTERJÚ

V Í Z KÖZ E L B E N
I NTERJÚ
JAKABOS ZSUZSAN NÁVAL
Jakabos Zsuzsanna olimpikon, a rá jellemző, magával ragadó kedvességgel
és természetességgel fogadott bennünket.
Mikor szeretted meg a vizet?

Mikor döntötted el, hogy sportoló leszel?

Nagyon régóta szeretem a vizet, sokat jártunk vízitúrázni nyaranta. Apukám

A szüleim is sportoltak, mindketten atléták voltak, apukám edző is volt,

volt a vízitúra-vezető, nekünk ez volt a nyaralás. Így a víz mindig is közel állt

sportos családból származom. Azt gondolták, hogy majd én is atléta leszek,

hozzám, viszont ehhez képest nagyon későn tanultam meg úszni. Nyolcéves

ezt elég tízévesen elkezdeni, viszont addigra nekem már heti 11 úszóedzé-

voltam már, ami nagyon későinek számít, hiszen vannak, akik már hatévesen

sem volt, és ötödikes koromban iskolát is váltottam, hogy közelebb legyen az

versenyeznek. A természetes vizet jól bírta a fülem, viszont az uszoda vizétől

uszoda, mert addigra már elkezdtem versenyezni. Tizennégy évesen az Euró-

mindig begyulladt, így egy foglalkozás után lebetegedtem, és rengeteg időt

pai Ifjúsági Fesztiválon nyertem, ez nagyon nagy dolog volt, tulajdonképpen

töltöttem a fülészeten. A nevelő edzőm, dr. Petrov Anatolij javasolta, hogy

egy kis olimpia. Nekem igazából ott dőlt csak el a dolog. Következő évben a

füldugóval merüljek vízbe, végül így sikerült megtanulnom rendesen úszni,

felnőtt-Európa-bajnokságon tudatosult bennem, hogy én szeretném minden

és évekig füldugóval edzettem.

évben átélni ezt az élményt.

Emlékszel az első versenyedre?

Melyik eredményed jelenti számodra a legtöbbet?

Teljesen véletlen volt. Az edző – Tolja bácsi – mondta, hogy lenne egy verseny,

Az az eredmény áll legközelebb a szívemhez, ami egy negyedik hely, nem is

amin el lehet indulni. Apukám csak nézett, hogy minek menjünk versenyre,

érem, ráadásul egy Európa-bajnokságon értem el. Európa-bajnokságról van

ha a gyerek még nem is tud úszni. Elmentünk, és nem lettem utolsó. Jöttek a

arany-, ezüst-, bronzérmem is, világbajnokságról 5., 6. helyezés, olimpiáról

sikerélmények, és a kisebb versenyek után jöttek a nagyobbak.

6., 7. helyezés, mégis inkább egy Európa-bajnoki 4. helyet mondanék, mert
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INTERJÚ

az volt közvetlenül a vállműtétem után. 2013 októberében műtötték a válla-

Ezt a vitalitást, jókedvet, sportszeretetet nem szeretnéd

mat, a verseny meg 2014 augusztusában volt. Fél évig csak gyógytornáztam,

majd továbbadni?

borzasztó, nagyon nehéz volt ez az időszak. Tudom, hogy mennyi munkám

Elvégeztem az edzői képzést, de azt nem tudom elképzelni, hogy edző legyek

van abban a negyedik helyben, nagyon örültem, hogy egyáltalán ott lehettem

és versenyekre járjak. Talán kicsiket tanítanék, abban jobban el tudom kép-

az Európa-bajnokságon, még döntőt is úszhattam, és negyedik lettem, ez egy

zelni magam. Ami még érdekel, az a jóga. Nagyon jó az úszás mellé, és bármi-

nagyon fontos dolog volt számomra.

lyen furcsán is hangzik, nagyon hasonlít az úszáshoz. Tervezem, hogy többet
fogok vele foglalkozni.

Mire tanított téged a sport? Változtatott rajtad?
Akik versenyeznek, azok kitartóak, és olykor-olykor a kudarcokat is el kell
tudni viselni. Mindenképpen alázatosságot tanultam, talán ez a legnagyobb
dolog, amire a sport megtanított.
Szabadidődben is szeretsz vízközelben lenni? Szereted a
wellnessprogramokat?
Nagyon szeretek vízközelben lenni, de ez abból adódik, hogy nagyon szeretem a meleget, a meleghez meg víz is tartozik. Azért nagyon úszni nem
szoktam, csak ami jólesik. A cél nélküli úszás hamar unalmassá tud válni
számomra. Wellnessprogram szép környezetben érdekel, ahol nincs 50 méteres medence rajtkővel és kötelekkel, hiszen pihenéskor az lenne a cél, hogy
ebből a környezetből kiszakadjak. Imádom a gőzt és az infraszaunát, vagy a
szabadban lévő kis wellnessmedencéket.
Mennyit úszol átlagosan egy edzésen? Mekkora volt eddig a legnagyobb táv?
Az év eleji alapozó edzéseken általában 7-8 km-t úszunk, de volt, hogy 10
km lett belőle, és napi két edzés van, előfordul, hogy egy nap 16-18 km-t is
úszunk, de van, hogy csak tizet. Ahogy közeledik a verseny, annál kevesebb
a kilométer. A napi maximumom eddig 22 600 méter volt egy edzőtáborban.
Itt 11 napig nem volt pihenőnapunk, napi két edzéssel, és hol 20 kilométert,
hol 21-et úsztunk, ilyen távok voltak egész héten.
Milyen érzés volt itthon versenyezni a vb-n?
Nagyon érezhető volt, hogy itthon vagyunk, teljesen más érzés volt, de a
többi versenyzőnek is más volt, mert rengetegen jöttek oda hozzánk külföldi
versenyzők, hogy mennyire fantasztikus minden, és ez életük legjobb versenye. Elképesztő volt a hangulat, libabőrös leszek, ha beszélek róla. Amikor
kimentünk a rajtkőhöz, elképesztő volt a szurkolás. A magyarok jó szurkolók.
Nyilván jó érmeket nyerni, de alapvetően magadat akarod legyőzni?
Mindig az a cél. Az egy nagyon jó edzés, ha egy egyéni csúcsot tudok produkálni.

KiEMElT HElYEZéSEK

Nyilván 15-16 évesen az a normális, ha valaki egyéni csúcsot úszik, de most már 28
éves vagyok, és ha sikerül egy edzésen új csúcsot úszni, akkor érzem úgy, hogy volt

OliMpiA

értelme az egésznek, akkor érem el a célomat. Az, hogy ez hanyadik helyre elég, az
már nem csak rajtam múlik. Most pár hete is sikerült egy olyan dolgot csinálnom,
amit eddig még soha, és az edzés alatti egyéni csúcs is nagyon jó érzés.

Peking

6. helyezés, 4x200 m gyorsváltó

London

7. helyezés 200 m pillangó
9. helyezés, 400 m vegyes
9. helyezés, 4x200 m gyorsváltó

Van, ami fontos még számodra az úszáson kívül?

Rio de Janeiro

6. helyezés, 4x200 m gyorsváltó

Nagyon sok szép dolog van a világon, másra is kell koncentrálni. Nekem az a
természetes, hogy napi kétszer uszodában vagyok, és a két edzés között nem sok

vilÁGBAJNOKSÁG

mindenre marad időm az evésen és az alváson kívül. A pihenés is nagyon fontos,

Róma, 2009

két edzés között is ki kell pihennem magam. Mindemellett elvégeztem az egye-

Sanghaj, 2011

7. helyezés, 400 vegyes
6. hely, 200 m pillangó, egyéni csúccsal
5. hely, 4x200, gyorsváltó

temet, amire nagyon büszke vagyok. Más embereknek ez természetes, nekünk

Barcelona, 2013

azért nehéz beleillesztenünk az életünkbe, heti 10 edzés mellett. Nyilván az úszás

6. hely, 200 m vegyes
5. hely, 200 m pillangó

után kell majd valami, amit ugyanilyen lelkesedéssel tudok csinálni, de ez még

6. hely, 400 m vegyes, egyéni csúccsal

nem tudom, hogy mi lesz. De fontos a családom, fontos, hogy jönnek a szüleim,

Kazán, 2015

9. hely, 200 m vegyes
11. hely, 400 m vegyes

fontos a macskám. Szeretek a természetben lenni, szeretek sétálni, biciklizni, de

8. hely, vegyes váltó

szívesen vagyok otthon is. Szeretek főzni is, jó érzés kreálni valamit a saját kezem-

Budapest, 2017

mel, ami esetleg még ízlik is valakinek. Színházba is sokat járok, moziba kevésbé,

6. hely, 4x100 m gyorsváltó

sajnálom rá az időt, főleg ha szép idő van, és kint lehetünk.
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FÜRDŐETIKETT

illiK, N EM illiK,
VAGY ÉPPEN KÖTELEZŐ ?

AvAGY Mi RE Jó
A HÁZi REN D?

A

gyógyfürdők tisztasága és a vízminőség megőrzése
mindannyiunk számára fontos. Különös figyelmet

fordítunk medencéink és ezek környezetében található
területek kifogástalan higiéniai állapotára, ebben számítunk látogatóink tudatos és megértő közreműködésére is.

12
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FÜRDŐETIKETT

HÁZ I R E N D

„A természet
a legjobb
gyógyszertár.”
Sebastian Kneipp

A medencéinket fürdőruhában legyenek kedvesek igénybe
venni - kivételt képeznek a szaunavilág területén található medencék, ahol éppen ellenkezőleg: a fürdőruha nem,
helyette fürdőlepedő javasolt!
A keletkező hulladékok számára hulladékgyűjtőket helyeztünk el, elkerülve a piszkos és balesetveszélyes területeket:
a szemetet ezekbe a tárolókba kérjük kidobni.
A fürdő épületeiben, valamint a strandterületen egyaránt
tilos a dohányzás.
A medencék környezetében – az alkalmazott csúszásmentes burkolat ellenére – a járófelület a kihordott nedvesség
miatt síkos lehet, kérjük, fokozottan ügyeljenek biztonságukra!
A gyógyvizes medencékben ékszer viselése nem ajánlott
– a termálvíz módosíthatja a nemesfémek és fémek színét,
akár oldhatja is azokat.
A medencék melletti ruhafogasokra elhelyezett ruházatban, táskákban ne tároljanak értékeket, mert sajnos ezek
felelősségét nem tudjuk átvállalni Önöktől.
A medencéket a fürdő zárását megelőző 15 perccel,
a fürdő területét legkésőbb annak zárásáig legyenek kedvesek elhagyni.
A fürdő egész területén – a szaunakabinok kivételével –
fürdőpapucs használata előírás, megelőzve ezzel a csúszásból és egyéb balesetekből adódó sérüléseket.
A medencékben étkezni, italt fogyasztani, dohányozni,
tisztálkodószereket, olajokat használni kifejezetten káros és
éppen ezért tilos – hiszen ezek hulladékot képezve rontják
a vízminőséget.
Az uszodamester jelzéseit és utasításait kérjük figyelembe
venni és követni, így a veszélyes helyzetek elkerülhetők.
A medencébe való belépés előtt a zuhany és a lábmosó
használata mindannyiunk érdeke! Kérjük, használni szíveskedjenek!
A vízbeugrás kifejezetten veszélyes lehet, ezért ne kockáztassák saját és mások testi épségét!
Nem szabad a medencékbe olyan eszközöket, tárgyakat
bevinni, melyek személyi sérülést, balesetet okozhatnak.
A 120 cm-nél nagyobb vízmélységű medencerészeket,
valamint az élményfürdő sodrófolyosóját csak úszni tudók
vehetik igénybe!

GYóGYMEDENcéK
A nyugodt, pihentető gyógyulás
érdekében ne zavarjuk mások
nyugalmát!
A gyógyvizes medencékben az
általunk javasolt fürdőzési idő
maximum 30 perc, ezt követően
szükséges pihenőt tartani. Tilos a
vízbetáplálás közvetlen közelében
tartózkodni, mert balesettel járhat.
Állapotos nőknek, 14 év alatti
gyermekeknek a gyógyvizes
medencékben fürdőzés nem javasolt, mert a gyógyvizek magas
hőmérséklete és ásványi koncentrátuma befolyásolhatja a fiatal
magzat, illetve a kiskorú gyermekek
fejlődését.
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LIFESTYLE

KiTE Ki NTŐ
SPA & H EALTH KI EGÉSZÍTŐK
Az idei szezon trendjeinek megfelelően az egészség, a praktikum és a letisztultság
jegyében válogattuk össze ajánlatunkat!

A

nyári forróságban bőrünk védelme még fontosabbá válik, ezért lényeges a megfelelő naptej
kiválasztása.
A napvédő krémek megvédenek a káros napsugaraktól, az égési sérülésektől és a később kialakuló bőrproblémáktól is. A SUNDANCE naptejek
között mindenki megtalálja a számára legideálisabbat. Bőrünk hálás lesz, ha napozás utáni (ún.
aprés) termékeket is használunk.
A SUNDANCE speciális termékei lehűtik és hidratálják az igénybe vett bőrt, s hozzájárulnak, hogy az
áhított szép barna színt minél tovább megtartsa.

01

A BŐR
NAPVÉDELMÉÉRT

» dm.hu

02

MONiN limonádék a SMEKK Bisztróban

A

fürdőben töltött időt érdemes megszakítani egy-egy
rövid szünettel, és egy frissítő ital mellett élvezni a pihenést. A fürdőnk területén található SMEKK Bisztróba betérve
a hagyományos üdítőkön túl különleges limonádékat is megkóstolhatunk. A színes, gyümölcsös italok a világszerte ismert
MONIN márka szirupjaival készülnek. Számos ízvilág közül
válogathatunk: Passion Fruit, Kiwi, Cherry, Mango, Strawberry, Granny Smith Apple.

» monin.com

A kép csak illusztráció
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LIFESTYLE

03

04

A természet
illattára

Bükfürdő szaunatörölköző

A

A

» bukfurdo.hu

» gladoil.hu

fürdő Szaunavilágában folyamatosan vendégeink
pihenésére és nyugalmára törekszünk. Mivel szaunarészlegünk textilmentes övezet, természetesen minden
vendég számára szaunalepedőt biztosítunk, de lehetőség van szaunatörölköző vásárlására is. A törölköző
nemcsak a szaunafelöntések alatt használható, hanem a
pihenés során is, hiszen természetes anyagának köszönhetően rendkívül kényelmes viselet. Logónkkal ellátott
szaunatörölközőnk a fürdő információs pultjában vásárolható meg.

GLADOIL illatcsalád tagjait előszeretettel használjuk
szaunafelöntéseink során – nem véletlenül. A minőségi alapanyagokból készült illóolajokkal különféle hangulatokat tudunk teremteni a szaunakabinban: vidám
és pezsdítő szeánszokhoz citrusos, mentás illatokat, míg
a könnyed és relaxáló felöntésekhez levendula, kamilla,
teafa és szantál illóolajokat használnak szaunamestereink. A hagyományos illatokon túl igazi különlegességekkel
is találkozhatunk a GLADOIL termékek között, amelyeket
akár otthonunkban is kipróbálhatunk.

SWEAKERS®

05

Ú

jdonság a piacon a csúszásgátló fürdőzokni. A csúszásgátláson
felül az egyéb lehetséges sérülések ellen is védelmet biztosító kiegészítő ötlete a vízi sportokhoz használatos cipőkből alakult ki. A szörfös-,
vitorláslábbelik nyomán a vízi torna jellegű sportágak fejlődésével igény
nyílt könnyű, megfelelő lábbeli kifejlesztésére. A zoknik alján fix tapadó
pontok biztosítják a csúszós talajon is biztonságos mozgást, a poliamidelasztán alapanyag pedig garancia a szinte észrevétlen használatra.
A termékek a fürdő információs pultjánál kaphatók.

» bukfurdo.hu

06 SPA TREND

A

londoni Corinthia szálló ESPA wellness- és spa-részlege méltán a brit
wellnessközpontok egyik legkedveltebbje volt 2017-ben. A korábban
nemzetközi építészeti díjjal is jutalmazott architektúra a hotel négy szintjét
foglalja magába. Az ESPA Life azt kínálja, amit sugall: jövő generációs spaélményt! A luxus zálogaként egyfajta intim elegancia ötvöződik dekadens
kivitelezéssel. A csiszolt márványlépcsők LED-világítással kombinált megoldása az antik és a modern, a súlyos és légies ellentétekből avanzsált
harmóniát. London belvárosáról lévén szó, nagy kihívást jelentett a megfelelő, természetességet sugárzó világítás.
Valódi természetes fény, csak az első emeleti juice-bár üvegteteje felől
árad, így minden egyéb helyen a legmodernebb LED-világítást alkalmazták. Ennek fényében kézenfekvő volt a világosabb és homogén összhatású felületek kialakítása.

» espalifecorinthia.com
15
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CSOMAGOK , PROG R AMOK

01

02

» bukmsk.hu

NYÁRKÖSZÖNTŐ
WELLNESS
HÉTKÖZNAPOK

2018. július 17-22.

» bukfurdo.hu

A

Kultúr Wellness – Büki Kultúr Kúra program-

Különleges wellnesscsomagokkal kedveskedünk azoknak, akik
hétköznap is minket
választanak!

Levendula hangulatban”
Gyógy- és Strandfürdő + Élményfürdő napijegy
Levendulás aroma masszázs (30 perc)
9 300 Ft helyett 7 900 Ft/fő

”

Bükfürdői
Termelői Piac

» visitbuk.hu

sorozat legnagyobb rendezvénye a Gyógy- Bor
Napok – Büki Gasztrofesztivál. A bükfürdői

rendezvény minden generáció számára nívós kikapcsolódást kínál: merüljenek el a hagyományőrző csapatok
színes forgatagában, kóstolják meg régiónk ízeit és kiváló

Csobbanj a nyárba!”
”
Élményfürdő napijegy
Vitalizáló masszázs (30 perc)
7 300 Ft helyett 6 200 Ft/fő

03

13. Gyógy- Bor Napok –
Büki Gasztrofesztivál

A kedvezményes
csomagok a fürdő
pénztáraiban,
kapacitás függvényében vásárolhatók
meg 2018. május 2.
– június 15. között,
kizárólag hétköznapokon.

gyógyvizünk mellett fürdőzzenek a gazdag zenei kínálat
hullámaiban… mindezt hat napon át, hat színpadon! Idei
fellépőink: Lovasi András, Csík Zenekar, Bródy János,
Braindogs, Lord, Takács Tamás Blues Band, Szikora Robi
és az R-GO, Zaporozsec, Irie Maffia, Magashegyi Underground, Jambalaya... és még sokan mások.
A rendezvény minden programja ingyenes!

T

avasztól őszig helyi és környékbeli termelők, kézművesek kínálják portékájukat Bükfürdőn, így a fürdővárosba látogató vendégek nemcsak a páratlan gyógyvízzel és a lebilincselő környezettel tudnak feltöltekezni, hanem

megkóstolhatják és otthonukba vihetik a környék ízeit is – azaz a Bükfürdői Es�-

szenciát®. Az itt közreműködő árusok kizárólag olyan portékát kínálnak, amelyek
hagyományos eljárással, helyben vagy a környéken készülnek és magukban hordozzák a fürdőváros és szűkebb környezetének ízét és zamatát.

05

Nordic
Walking

» visitbuk.hu

B

ükfürdőn két minősített nordic walking útvonal is várja a sportág szerelmeseit, amelyek közös pihenőpontja a Kneipp® és Nordic
Walking Park. A rövidebb szakasz, a Termál (3 km) – Bükfürdő

gyógyhelyi területét járja körbe, míg a Napsugár útvonal (7,5 km) az azonos elnevezésű játszóparkig vezet. Bükfürdőn két információs, és további
irányjelző táblák is segítik a vendégeket.

04

Kőszeg ékszereit mindenki
látni akarja

» koszeg.hu

R

omantikus sétákra csábít a páratlan középkori belváros.
Izgalmas kaland vár a Jurisics-várban és a sok apró múzeumban.
Hűsítő kirándulásokra hív az Alpokat idéző Kőszegi-hegység.

Hős Jurisics Ostromünnepére a város díszbe öltözik.
Egész nyáron át élményt nyújt a híres kőszegi Várszínház.

Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
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