5-denní autobusový zájezd za golfem a do termálních lázní

GREENFIELD BÜKFÜRDŐ (Maďarsko)
7. – 11. 10. 2018

Zájezd je určen jak pro hráče golfu, tak pro nehrající doprovod i další zájemce. Městečko Bük je nejnovější
lázeňské centrum v Maďarsku asi 400 km od Prahy. Župa Györ-Mošoň-Šoproň, kam Bük náleží, leží
při rakouských a slovenských hranicích a nabízí řadu památek, kulturních i přírodních zajímavostí.
Léčivé minerální prameny vyvěrají z hloubky 1282 m a mají teplotu 58°C. Jsou vhodné na léčbu poruch
pohybového ústrojí, nemocí páteře a ženských onemocnění. Na okraji lázní Bükfürdö bylo postaveno
v roce 1991 mistrovské golfové hřiště Birdland Golf Club, kde se každoroční hraje Hungarian Amateur
Open. 18-jamkové hřiště má par 72 a délku 6 364 m. Z lázní do nedalekého městečka Bük s obchody
a vinotékou jezdí turistický vláček. V hotelu je možnost zapůjčení jízdních kol a elektrokol. Šest značených
cyklistických tras od 28 do 75 km vede rovinatou venkovskou krajinou. V okolí stojí za návštěvu historická
města Šoproň, Köszeg, Szombathely či zámky Széchenyi a Esterháza. Na své si přijdou také milovníci
dobrého jídla a vína. Šoproň je nejzápadnější vinařskou oblastí Maďarska.

Program zájezdu:

1. den: 7:45 h sraz u stanice metra Opatov (Chilská ul., Praha 11), odjezd přes Rakousko do Maďarska
(400 km). Cestou bezpečnostní zastávka u motorestu a zastávka na oběd ve Valticích. Večeře a nocleh
v hotelu.
2. až 4. den: po snídani golf s postupným startem nebo návštěva lázní či další aktivity. Možnost účasti
v turnaji o ceny. Po skončení hry volno v termálních lázních nebo výlet do okolí. Večeře a nocleh v hotelu.
5. den: po snídani možnost hry 9 jamek nebo koupání. Po obědě odjezd domů. Příjezd do Prahy
ve večerních hodinách.

Ubytování:

Greenfield Hotel Golf & Spa 4*
Pokoje jsou klimatizovány, mají koupelnu, vysoušeč vlasů, župan, ručníky, WC, TV se satelitním příjmem,
telefon s přímou provolbou, možnost připojení na internet a kompletní hotelový servis. Součástí hotelu
je lázeňské centrum nabízející klientům hotelu množství léčebných a relaxačních procedur. Vstup
do krytých a venkovních bazénů, termálních bazénků, saunového světa a posilovny je zdarma.
Kosmetické procedury a masáže se platí.

Stravování:

“Soft all inclusive” zahrnuje welcome drink, neomezeně nealko, kávy, čaje po celý den, snídani, oběd
nebo polední balíček a večeří formou bufetu včetně neomezeného množství stolního vína a piva
po dobu večeře do 22:00 h v Seasons restauraci a Piano Baru.

Cena zahrnuje:

• Dopravu komfortním autobusem z Prahy do Bükfürdő a zpět
• Ubytování na 4 noci s plnou penzí (Soft all inclusive)
• Pobytovou taxu
• Neomezený vstup do hotelových lázní
• Hru na na golfovém hřišti Birdland Golf Club pro předem objednané hráče
• Doprovod CK

Cena nezahrnuje:

• Masáže a procedury
• Pronájem el. buginy (poplatek)
• Cestovní pojištění pro účastníky zájezdu UNION B zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu,
asistence, repatriace, zavazadel, odpovědnosti, storna z důvodu urazu, akutního onemocnění, úmrtí
v rodině, živelné události (až do 80 % storno poplatku ceny zájezdu), 120 Kč/os/pobyt.

Cena:

10 300 Kč za osobu v dvojlůžkovém pokoji. Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 900 Kč.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 30 účastníků. Pří individuální dopravě se poskytuje sleva
z ceny zájezdu až po naplnění min. kapacity autobusu.

Pořadatel zájezdu:

Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, IČ 13521144, Náchodská 2686, 39003 Tábor 3.
Bankovní spojení: UniCredit Banka č.ú.: 5512819004 / 2700.
Pořadatel má sjednáno pojištění podle zákona č. 159/1999 Sb. u UNION Poisťovňa, a.s , Bajkalská 29A,
813 60 Bratislava.

Přihlášky:

závaznou přihlášku přijímáme se zálohou 4 000 Kč. S potvrzením přihlášky (smlouva o zájezdu) obdržíte
platební spojení na zaslání zálohy a doplatku, doplatek je potřeba uhradit do 1. 9. 2018.

Kontaktní spojení pro přihlášky a další informace:

Adresa: CK Voleman, Mezitraťová 32, 190 00 Praha 9, tel. 261 227 903, email: info@voleman.cz

