CK TURISTA

AKCE: Bükfürdo - hotel**** Greenfield Golf s all inclusive, golf,
termály a wellness v ceně/č.3751
5,6,8 - denní zájezd
GOLF ZDARMA V LUX HOTELU S ALL INCLUSIVE
Maďarské termální lázně Bükfürdo nabízí golfistům splnění tří přání. Zaprvé zde hrají hosté ubytování v golfovém Greenfield Golf
wellness hotelu**** superior na 18 jamkovém mistrovském hřišti zdarma. Zadruhé zde najdou klimaticky příznivé prostředí, které
umožňuje hrát (za standardního počasí) golf od začátku jara do období kolem 17. listopadu. Postará se o to minimální nadmořská
výška (spíše nížka) 140m a Panonská nížina chráněna na západě rakouskými Alpami (které „převezmou“ většinu srážek). Lázně leží
podstatně jižněji, než golfové areály v ČR. Samozřejmě, žádné Španělsko nebo Egypt to není, ale sezóna je zde přece jen o dost
delší. Zatřetí zde golfista najde veškeré služby již v ceně. Základní all inclusive včetně oběda, celý den nealko nápoje, navečer pak
navíc pivo a víno a k tomu bazény, vířivky atd. Začtvrté již nic, výhod je hodně, nevýhodou je, že bývá často vyprodáno.
Mimořádně zajímavé jsou zde především pobyty mimo víkendy a svátky (s golfem zdarma). K odpočinku a nutné regeneraci pak
slouží hotelové termální bazény s léčivou vodou, která působí příznivě na namáhané pohybové ústrojí golfistů. Rozsáhlé wellness
centrum se saunami a fitness je také k dispozici.
Do hotelu míří mimo golfistů také cyklisté, rekreanti a zájemci o wellness. I pro ně je hotel zajímavý, ale golfista zde dostane jako
bonus každý den (mimo svátky a víkend) Fee skutečně zdarma (hradí stejnou cenu jako turista, ale si zahraje). Samotné golfové
hřiště je v některých místních informačních materiálech vychvalováno (jako jeden z nejlepších golfových resortů apod.), občas je
zase hodnoceno s připomínkami (sucho, greeny). Ale jak se říká, darovanému koni (hřišti) na zuby (trávu) nehleď.

Stravování a služby all inklusive soft:
- Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
- Drink na uvítanou
- Snídaně formou bohatého bufetu
- Oběd formou základního bufetu (výběr 2 polévky, 2 hlavní jídla, salátový bufet, dezerty) – pro golfisty možno zamluvit obědový balíček
- Celý den nealko nápoje (z automatu) jako minerální voda, ovocné džusy, káva (z automatu), čaj
- Odpolední zákusek, ovoce, káva a sladkosti
- Večeře formou velkého bufetu (2 polévky, 5 hlavních jídel, předkrmy, saláty, sýry, dezerty)
- K večeři v restauraci a v piano baru v době 18.00 – 22.00: neomezeně točené pivo a maďarská stolní vína
- Župan do wellness (k zapůjčení)
- Volný vstup do 3500 m² velké wellness oázy (aromasauna, finská sauna, parní lázně, plavecký bazén, kryté bazény, termální
bazény, solná jeskyně aj.)
- Volný vstup do fitness
- WIFI v celém objektu
- Parkování

- 1x denně („za jednu noc jedno Fee“ – také na „odjezdové den“) Green Fee na mistrovské 18 jamkové golfové hřiště Greenfield (v
pracovní dny, mimo víkend a místní svátky). Nutno předem zarezervovat přesný Tee Time. Tento Tee Time je pevně daný, nelze
jej měnit. V případě pozdějšího požadavku (před začátkem pobytu, případně přímo na místě) na změnu rezervovaného startovního
času toto speciální Green Fee zdarma propadá (je nutné Fee uhradit).
- O víkendu a v době svátků Fee úplně zdarma není. Je však možné přes CK předem objednat velmi zvýhodněné Green Fee: 750
Kč (9 jamek jen 540 Kč) – nutno objednat a uhradit společně s pobytem.
>>> Pozn. Green Fee zdarma (ani předem dokoupené za příplatek) jsou nepřenosné, nevratné a ani nelze měnit čas startu
(nezávisle na počasí)
>>> Vždy je třeba doložit členství v klubu a HCP 36 a lepší
>>> Pozn. Případně si mohou hosté hotelu sami na místě dokoupit Fee - o víkendu a přes svátky za 55€ (9 jamek 39€).
>>> Svátky 2018 (v těchto dnech a o víkendech není Fee úplně zdarma): 15. březen, 30. březen, 2. duben, 1. květen, 8. květen, 21.
květen, 31. Květen, 5. červenec, 6. červenes, 15. srpen, 15. srpen, 20. srpen, 29. srpen, 1. září, 23. říjen, 26. říjen, 28. říjen., 1.
listopad, 17. listopad
{{clanek:tabulka-golf-hriste-birdland}}
{{clanek:mapa-birdie-golf-hriste-Birdland}}

Ubytování
POLOHA:Luxusní golfový wellness Greenfield hotel **** superior Golf & Spa se nachází v termální oblasti Bükfürdo, centrum lázní
cca 2 km, rakousko-maďarská hranice cca 20 km. Vedle hotelu 18 jamkové mistrovské hřiště.
VYBAVENÍ Hotel nabízí 192 krásných pokojů a 15 apartmá. Nepřeberný výběr lázeňských a rekreačních zařízení, šest vnitřních a
venkovních bazénů, wellness, fitness, recepce, několik barů a restaurací, piano bar, kavárna. Pro hosty neomezený přístup na
všechny bazény v hotelu a do hotelového wellness a fitness centra. Využití vybavení závisí na rozpisu otevírací doby dané hotelem.
Vedle hotelu golfové hřiště, klimatizovaná klubovna, golf shop, a další nezbytné vybavení pro golfisty.
POKOJE
- Pokoje Classic: pěkné, prostorné (28 m²) dvoulůžkové pokoje (možnost jedné standardní přistýlky) vybavené vanou (sprchou), WC,
klimatizací, sejfem, fénem, satelitní TV, WIFI, minibarem a balkónem. Součástí je župan a osušky do wellness.
- Pokoje Superior: pohodlné dvoulůžkové pokoje o rozloze cca 29 m² (s možností jedné standardní přistýlky) s výhledem na golfové
hřiště vybavené vanou (sprchou), WC, klimatizací, sejfem, fénem, satelitní TV, WIFI, minibarem a balkónem. Součástí je župan a
osušky do wellness.

Strava
All inklusive softS
Snídaně formou bohatého bufetu
Jednoduchý oběd formou bufetu (výběr 2 polévky, 2 hlavní jídla, salátový bufet, dezerty)
Celý den nealko nápoje (z automatu) jako minerální voda, ovocné džusy, káva, čaj
Odpolední zákusek, ovoce a sladkosti
Večeře formou velkého bufetu (2 polévky, 5 hlavních jídel, předkrmy, saláty, sýry, dezerty)
K večeři a v piano baru v době 18.00 – 22.00: neomezeně točené pivo a maďarská vína

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 235 km
z Prahy 430 km
z Ostravy 405 km

Termíny a ceny
Datum

Dní/nocí

D2

18.08.2018 (so)

8/7

14480 kč

19.08.2018 (ne)

6/5

10480 kč

25.08.2018 (so)

8/7

14480 kč

26.08.2018 (ne)

6/5

10480 kč

02.09.2018 (ne)

5/4

9280 kč

02.09.2018 (ne)

6/5

9380 kč

02.09.2018 (ne)

8/7

13580 kč

03.09.2018 (po)

5/4

9280 kč

08.09.2018 (so)

8/7

13580 kč

09.09.2018 (ne)

5/4

9280 kč

09.09.2018 (ne)

6/5

9380 kč

10.09.2018 (po)

5/4

9280 kč

15.09.2018 (so)

8/7

13580 kč

16.09.2018 (ne)

5/4

9280 kč

16.09.2018 (ne)

6/5

9380 kč

17.09.2018 (po)

5/4

9280 kč

22.09.2018 (so)

8/7

13580 kč

23.09.2018 (ne)

5/4

9280 kč

23.09.2018 (ne)

6/5

9380 kč

24.09.2018 (po)

5/4

9280 kč

29.09.2018 (so)

8/7

13580 kč

30.09.2018 (ne)

5/4

9280 kč

30.09.2018 (ne)

6/5

9380 kč

01.10.2018 (po)

5/4

9280 kč

06.10.2018 (so)

8/7

13580 kč

07.10.2018 (ne)

5/4

9280 kč

07.10.2018 (ne)

6/5

9380 kč

08.10.2018 (po)

5/4

9280 kč

14.10.2018 (ne)

5/4

9280 kč

14.10.2018 (ne)

6/5

9380 kč

15.10.2018 (po)

5/4

9280 kč

28.10.2018 (ne)

5/4

9280 kč

04.11.2018 (ne)

5/4

6780 kč

04.11.2018 (ne)

6/5

8980 kč

04.11.2018 (ne)

8/7

12980 kč

05.11.2018 (po)

5/4

6780 kč

10.11.2018 (so)

8/7

12980 kč

11.11.2018 (ne)

5/4

6780 kč

11.11.2018 (ne)

6/5

8980 kč

12.11.2018 (po)

5/4

6780 kč

18.11.2018 (ne)

5/4

6780 kč

18.11.2018 (ne)

6/5

8980 kč

19.11.2018 (po)

5/4

6780 kč

Vysvětlivky
D2: osoba v 2-lůžkovém pokoji (možnost 1 přistýlky) / os.

Cena zahrnuje
Ubytování v pokoji CLASSIC - délka dle výběru
all inklusive soft - viz. popis
Green Fee Greenfield : 1x denně Green Fee jen v pracovní dny, mimo víkend a svátky - viz. podrobný popis (7 nocí = 5 Fee)
Vstup do wellness oázy (aromasauna, finská sauna, parní lázně, plavecký bazén, kryté bazény, termální bazény, solná jeskyně
aj.)
Vstup do fitness
Wifi
Parkování
Pojištění CK proti úpadku
DPH

Cena nezahrnuje
Pes 20€/noc (bez stravy)
Turistická taxa 1,7€/os./noc (splatná na místě)
cestovní pojištění (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK

Příplatky
1-lůžkový pokoj /noc (příplatek: 1000 Kč)
Pokoj SUPERIOR/noc/os. (příplatek: 70 Kč)

Slevy
1 dítě do 8 let na přistýlce (3./se 2 dospělými) = ZDARMA
1 dítě do 13 let na přistýlce (3./se 2 dospělými) = SLEVA 50%
1 osoba na přistýlce (3.) = SLEVA 20%

