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BRIGITTA VEND&Eacute;GH&Aacute;Z OLDALA (katt!)

Pihenjen Nyugat-Magyarországon, az osztrák határ szomszédságában!
2007-ben nyitott, új építésű vendégházunk Bükön, csendes, nyugodt környezetben
helyezkedik el. Vendégeink rendelkezésére áll korlátlan internet használat, kábeltévé, zárt,
parkosított udvar, grillezési lehetőséggel.
Egész évben nyitva tartunk, téliesített apartmanházunk gáz-központi fűtéssel van ellátva.
Elhelyezés

Vendégházunkban zavartalanul pihenhet. Más vendég Önön (Önökön) kívül nem lesz, mivel
egyetlen vendégház áll a telken, ezt pedig egyszerre mindig csak egy párnak vagy családnak,
esetleg baráti társaságnak adjuk ki.
Jól felszerelt apartmanunk két szobából, étkező-konyhából, fürdő-WC-ből áll, valamint terasz
és gondozott udvar tartozik hozzá.
Az árat fejenként határozzuk meg, tehát két főnek arányosan olcsóbb, mint négy vagy öt
főnek. Maximum 5 főt tudunk elhelyezni, foglalásokat tehát 2, 3, 4, vagy 5 főre várunk.
Ellát
ás

Igény esetén reggelit biztosítunk, 800 Ft/fő díj ellenében.

Szolgáltatások

Felszerelt konyha, grillezőhely, ingyenes Internet hozzáférés, játszótér, gyermekjátszó,
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önálló vendégház, reggeli, saját kert, TV a szobában, zárt parkoló, zuhanyozós szobák,
családbarát, bababarát, üdülési csekk elfogadás
A gyermekek örömét szolgálja a fa
játszótér: hinták, csúszda, homokozó, mászókák. Autójával kényelmesen, közvetlenül a
vendégház mellett parkolhat.
Programo
k

Vendégházunk a Büki Gyógyfürdőtől 3-4 percre van autóval, kiépített kerékpárúton is
eljuthatnak a fürdőig, mely széleskörű szolgáltatásokkal áll látogatói rendelkezésére.
Szépen parkosított, 14 hektáros területen 11 nyitott, 11 fedett, 4 félig fedett medence és egy
úszómedence biztosít zavartalan fürdőzési lehetőséget.
Termálkútjai kitűnő gyógyhatású alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvizet adnak, melynek
jelentős a fluorid-, a jodid-, és a vastartalma. Ugyanakkor az élményfürdő-részleg felhőtlen
kikapcsolódást nyújt kisgyermekes családok részére is.
Bük környékén számos kirándulási, sportolási lehetőség (pl. színvonalas golfpálya), látnivaló
nyújt változatos programokat az érdeklődők számára.
A környék látnivalói

Néhány környékbeli lehetőség:
Sonnentherme osztrák élményfürdő 10 km
Kalandváros Szombathely 25 km
Speed Arena, Rechnitz 25 km (gokart és motor pálya, bérlési lehetőséggel.)
Mese- és szabadidőpark Ausztriában 30 km
Sí- és szánkópályák Ausztriában 80 km
Árak

Szállásdíjak egész évben
Felnõtt
3.300 Ft / fõ / éj
Gyermek (2-18 éves korig) 2.500 Ft / fõ / éj
Gyermek 2 éves kor alatt ingyenes
Kisgyermekek részére utazóágyat, kiskádat igény estén díjmentesen biztosítunk.
Az árak az ágynemû és a törölközõ használatát tartalmazzák.
Az idegenforgalmi adó Bük város területén 18-70 éves korig fizetendõ, mértéke 410
Ft/fõ/éj.
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Bérleti díj : Kérje tájékoztatónkat!
Egyéb költségek : Kérje tájékoztatónkat!
Közvetítői jutalék : Kérje tájékoztatónkat!

Cím :
BüKKFüRDő
http://www.baksaibt.hu/napfenyapartmanok/index.php?option=com_jea&view=properties&Itemi
d=1&id=4
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