Bridžová dovolená v lázních:

Panonia 2022
Hotel Danubius,
Bük – Maďarsko
5.-10. září 2022
5 nocí ve čtyřhvězdičkovém hotelu, bohaté allinclusive za 8.800,- Kč
ve dvoulůžkovém pokoji. Příjezd 5.9. od 14:00, odjezd 10.9. do 11:00.

za osobu

Ceny:
Dvoulůžkový pokoj standard plus – 5 nocí
17.600,-Kč
Jednolůžkový pokoj standard plus – 5 nocí
11.500,- Kč
Děti 0 - 5,99 let na přistýlce nebo dětské postýlce
Zdarma
Děti 6 – 13,99 let na přistýlce – 5 nocí
3.400,- Kč
Děti 14+ a dospělí na přistýlce
5.800,-Kč
„vzdušné“ – local tax. splatné na místě v hotelu za osobu a noc
1,70 Euro
Karetné na osobu– musíme zaplatit hrací místnost
500,-Kč
 Doprava vlastní, není v ceně zájezdu. Bük je na severozápadě Maďarska, Rakouská nebo Slovenská dálniční
známka asi ano, Maďarská není třeba.
 Storno poplatky: 8-14 dní před začátkem – 50% z ceny, 0-7 dní před začátkem zájezdu – 100% ceny zájezdu.
V ceně není pojištění, vřele doporučuji pojistit aspoň storno poplatky, Covid nezmizí.

 Pokoje a servis
Hotel nabízí 197 klimatizovaných pokojů s vanou a balkónem. Ve vybavení naleznete župan fén, telefon, minibar
(pravidelně doplňovaný), TV. Pokoje mohou být uzpůsobeny pro osoby s tělesným postižením, nebo anti-alergické
pokoje. Všude je možnost připojení k internetu.
•
•
•
•

Venkovní i vnitřní bazény, rodinný bazén, zážitkový bazén, jacuzzi, sauna, pára a odpočinkové místnosti.
Tenisová hřiště, aqua jogging, aqua class
Emporium Wellness &Beauty – kosmetický salon, masáže
Fitness studio, pedikúra, manikúra

 All inclusive servis
•
•
•
•
•

7:00-10:00 Bohatá bufetová snídaně
10:00-12:00 Kontinentální snídaně – káva, čaj, pečivo, jogurty, ovoce
12:00-14:00 oběd formou bufetu – polévky, saláty, zelenina, těstoviny, jídla na grilu a wok pánvi, pečivo,
palačinky, ovoce, zmrzliny.
14:00-17:30 Odpolední menu
18:00-22:00 Bufetová večeře –předkrmy, výběr jídel, sýry, dezerty. Tematické večery: Maďarský, Italský, jídla na
grilu, ryby

 Nabídka nápojů
•
•

10:00-22:00 Soft drinks – minerálky, ovocné a zeleninové džusy, osvěžující nápoje, čaj káva
11:00-22:00 domácí vína a točené pivo.

 Bridge, hrací místnost
TreKronor room
Renovovaná konferenční místnost 157 m², stoly budou
sestaveny ze školních lavic.
Večerní párové turnaje od 19:00, dopoledne pro zájemce
„skupinovka“ na připravené průměry od 10:00. Vše pod
taktovkou Zdeňka Frabši. Průběžné výsledky, výtisky
rozdání, Highscorer, poháry, ceny.

 Okolí, zajímavosti
Městské termální lázně
Rozlehlý komplex s bazény termálními i zážitkovými. Vstup
pro dospělou osobu činí cca 300-350 Kč na celý den.

Greenfield hotel golf
18 jamkové golfové hřiště, cenu jsem nezjišťoval, je asi 1km daleko od
hotelu Danubius.

Nejvýznamnější památkou Fertődu je palác postavený v
60. letech 18. století knížaty z rodu Esterházyů. Ten bývá
označován za „maďarské Versailles“ a je zřejmě
nejvýznamnější rokokovou památkou Maďarska.

Přihlášky do konce května: Zdeněk Frabša 704 474 151, zfrabsa@gmail.com

