ÉLMÉNYTELI PIHENÉS ÚJ KÖRNYEZETBEN
A Hotel Piroska**** Bük fennállásának 20. jubileuma alkalmából fejlesztéseinek köszönhetően
teljesen megújulva, de továbbra is a rá jellemző barátságos és családias hangulattal fogadja
vendégeit.
Szállodánk az egyetlen négycsillagos hotel, mely Bük város szívében található, így vendégeinknek
lehetőségük nyílik bekapcsolódni a városi programokba, ugyan akkor saját hotelbuszunk egész nap
ingyenesen biztosítja Büki Gyógy- és Élményfürdő kényelmes elérését.
A hangulatos épületkomplexumban színvonalas étterem, saját, 3 medencével rendelkező
élményfürdő, szaunavilág, gyógyászati részleg, sokszínű wellness- és programkínálat is
garantálja az idelátogatók felhőtlen pihenését és szórakozását.
ÚJJÁVARÁZSOLT SZOBÁK
Szobakínálatunkat összesen 92 db Superior illetve Classic szoba alkotja, melyek berendezése a
legújabb igényekhez alkalmazkodva került kialakításra.
Szállodánkban foglalható szobatípusok:
- egy- két-, illetve háromágyas szobák,
- családi és összenyitható szobák,
- Superior lakosztály.

-

Egyedi igényekre ajánljuk:
antiallergén szobák
(himalájai sófal, antiallergén ágynemű, atka- és pormentes),
akadálymentes szobák,
és állatbarát szobák is létesültek.

Szobák felszereltsége:
Superior szobák: modern, hagyományőrző motívumokkal díszített berendezés, új bútorzat, komfort
matracokkal felszerelt ágyak, LCD TV, műholdas Tv csatornák, széf, telefon, hűtőszekrény, új
fürdőszoba zuhanykabinnal, hajszárítóval, borotválkozó tükörrel.
Classik szobák: kényelmes, ízléses berendezéssel kialakítva, komfort matracokkal felszerelt ágyak,
fürdőszoba (zuhanyzós, vagy kádas) hajszárítóval, borotválkozó tükörrel, széf, hűtőszekrény, TV,
telefon.
GYÓGY&WELLNESS
A modern felszereltségű gyógyászati központ jól képzett és gyakorlott személyzete
szaktanácsadással és megfelelően kiválasztott gyógykezelésekkel segíti a fürdőkúrák
eredményességét.
klasszikus gyógykezelések (iszappakolás, tangentor, gyógytorna)
speciális masszázsok (ayurveda, shiatsu, lávaköves masszázs, stb…)
wellness kezelések (Kókuszos ledörzsölés, csokikrém-masszázs)
Szépségszalonunkban:






fodrászat,
kozmetika
pedikűr-manikűr
ultrahangos-kavitációs alakformálás
szolárium

ÉLMÉNYFÜRDŐ
Feng shui szerint épült élményfürdőnk változatos kikapcsolódási lehetőségeket nyújt az egész család
részére. Belső élménymedence, szezonális külső medence, wellnessbár, szaunavilág finn- és
bioszaunával, aromaterápiás gőzfürdővel és színterápiás tepidáriummal.
Elkülönített gyermekwellness, fokozatosan mélyülő gyermekmedence külön családi pihenőtér
is tartozik, és a legkisebbek ellátását biztosító játékokkal, járókával, pelenkázó helyiséggel.
AKTÍV PIHENÉS
Az év minden időszakában széles körű lehetőségekkel, programokkal várjuk a mozogni vágyókat:





sport- és gyermekanimáció
kerékpárkölcsönzés minden korosztály részére (felnőtt-, és gyermekbiciklik, tandemkerékpár,
gyermekutánfutó)
nordic walking
fitneszterem kardiogépekkel

GYERMEKEKNEK
Baba- és gyermekbarát szállodánkban minden területen gondoltunk a kicsikre. A kis örökmozgókat
játszótér, trambulin, játszószoba, kültéri sakk-, és malomjáték, asztalitenisz, csocsó,
videojáték-sarok várja. A szobába biztosítjuk a babaágyat, nagyobb gyermekeknek pótágyat,
kérésre pelenkázó alátétet, babafürdőkádat, cumisüveg-melegítőt, vízforralót, bébiőrt, játszószőnyeget
és játékokat. Éttermünkben bőségesen áll rendelkezésre etetőszék, gyermek étkészlet és speciális
gyermekmenüt is kínálunk.
ÉTTEREM
Éttermünk minden nap 11 és 22 óra között színvonalas gasztronómiai kínálattal kényezteti
vendégeit. Étlapján a nemzetközi fogások, pikáns, magyaros ízek mellett könnyed wellnessételek is megtalálhatók. Előzetes bejelentkezésre ételallergiások részére (pl. tej, tojás,
lisztérzékenység…stb) speciális menüajánlatot biztosítunk.
Vendégeink szórakozását színes esti programok és élőzene garantálja, melyeknek tavasztól őszig a
fedett nyári terasz ad helyet.
BÜKFÜRDŐ
A közeli, értékes gyógyvízkinccsel rendelkező Büki Gyógy- és Élményfürdő Európa egyik legismertebb
és az ország második legnagyobb gyógy-, strand- és élményfürdője.
A 14 hektáron fekvő fürdő igazi fürdőkomplexum, 32 medencével, több mint 5200 m2 vízfelülettel
várja a gyógyulni, pihenni, feltöltődni, fürdőzni vágyókat. Az egyedi összetételű alkálihidrogénkarbonátos,
magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú - gyógyvíz nemzetközi összehasonlításban is
rendkívül magas ásványi anyag tartalommal rendelkezik, így egyedülállóan kedvező hatást fejt ki a
szervezetre, kiválóan alkalmas szinte valamennyi mozgásszervi betegség kezelésére.
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