
 
 
 
Hotel Piroska***+ 
Az Ön wellness- és gyógy szállodája Bükön 
 
Hotel Piroska - családias hangulatú szálloda a modern wellness hotelek 
szerteágazó szolgáltatásaival 
 
Látogasson el Ön is hozzánk Családjával vagy Barátaival és élvezze a személyes törődést 
és kényeztetést! 
 
Szállodánk Nyugat-Magyarország szívében, 27km-re a magyar-osztrák határtól, 
Bük településen található, a gyógyvízéről is ismert Büki Gyógy- és Élményfürdő 
közvetlen környezetében.  
 
A családbarát hotel tökéletes választás minden korosztálynak akár egy gyógyulással 
egybekötött pihentető nyaralásra, akár egy romantikus hétvégére érkezik Bükre.  
 
A hangulatos épületkomplexumban 92 szoba, modern wellness-részleg (szezonális kültéri 
medence, belső élménymedence, gyermekmedence családi pihenőtérrel, finn-, bio- és 
infra szauna, aromaterápiás török gőzfürdő, színterápiával kialakított tepidárium), saját 
gyógyászati központ (különleges wellness- és gyógykezelésekkel), szépségszalon, 
gyermekklub, játszótér, internetszoba valamint a magyar és nemzetközi konyha 
specialitásait felvonultató étterem (esti zenés programokkal) gondoskodik vendégeink 
kényelméről és kikapcsolódásáról.  

Merüljön el nálunk a wellness világában!  
Az Ön szervezetének is szüksége van a regenerálódásra, feltöltődésre, mely után 
könnyebben tudja venni a mindennapi kihívásokat. Pihenjen élményfürdőnkben, 
válogasson masszázsaink és wellness-kezeléseink közül, látogassa sport és animációs 
programjainkat és vegye igénybe szépségszalonunk szolgáltatásait – kényeztesse testét 
és lelkét egy helyen.  

 
 
Próbálja ki a büki termálvíz gyógyító erejét, élvezze a tradicionális magyar konyha ízeit 
és „fürdőzzön” a Hotel Piroska vendégszeretetében. 
 
Szállodánk csomagajánlatai BRDSZ szakszervezeti tagok részére: 
 
A csomagok a következő időszakban foglalhatók:  
2011. január 02. – 2011. december 20. 
(kivéve állami ünnepnapok és hosszú hétvégék: 2011. március 11-15., április 22-25., 
június 10-13., augusztus 19-21., október 21-23., október 28. – november 01.)   
 
A) csomag: "RENDes” ajánlat - 5 nap / 4 éjszaka teljes panziós ellátással  
 
Foglalható:  
2011. január 02. – 2011. december 20. (hétköznap és hétvégén egyaránt) 
 
A csomag ára: 38.900,- Ft / fő kétágyas szobában + idegenforgalmi adó  
Idegenforgalmi adó: kb. 430,-Ft /fő/éjszaka 
Egyágyas felár: 2.600 Ft / éjszaka (1 felnőtt + 1 gyermek esetén is fizetendő) 
 
A csomagban foglalt szolgáltatások: 
- 4 éjszaka szállás nemdohányzó kétágyas szobában 
- teljes panziós ellátás italfogyasztással (svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora 
menürendszerben; főétkezéseknél személyenként 1 pohár üdítő, sör vagy bor)  
- délutáni snack egy pohár üdítővel vagy kávéval 
- 1 kényeztető hátmasszázs (20’) teljes fizetőknek 



 
 
- fitneszterem- és élményfürdő használat (szezonális kültéri medence, 
élménymedence, gyermekmedence családi pihenőtérrel és szaunavilág: finn-, bio- 
és infra szauna, török gőzfürdő aromaterápiával, tepidárium színterápiával) 
- játszótér, játszósarok 
- vezeték nélküli ingyenes internet-használat a lobby-ban 
- zárt parkoló 
 
Gyermekkedvezmény: 
12 éves korig szülőkkel egy szobában pótágyon a szállás díjmentes, a teljes ellátás 
ára: 3.000,- Ft/gyermek/éjszaka (max. 2 gyermek min. 2 teljes fizető esetén) 
12 éves kortól (szülővel azonos szobában, pótágyon is): teljes csomagár fizetendő 
(a szülő felhasználhatja a gyermek csomagjában foglalt masszázst) 
 
 
B) csomag: Wellness csomag - 3 nap / 2 éjszaka teljes panziós ellátással  
 
Foglalható:  
2011. január 02. – 2011. december 20. (hétköznap és hétvégén egyaránt) 
 
A csomag ára:  
22.900,- Ft / fő / 2 éjszaka kétágyas szobában + idegenforgalmi adó  
Idegenforgalmi adó: kb. 430,-Ft /fő/éjszaka 
Egyágyas felár: 2.600 Ft / éjszaka (1 felnőtt + 1 gyermek esetén is fizetendő) 
 
A csomagban foglalt szolgáltatások: 
- 2 éjszaka szállás nemdohányzó kétágyas szobában 
- teljes panziós ellátás italfogyasztással (svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora 
menürendszerben; főétkezéseknél személyenként 1 pohár üdítő, sör vagy bor)  
- délutáni snack egy pohár üdítővel vagy kávéval 
- 1 kényeztető hátmasszázs (20’) teljes fizetőknek 
- fitneszterem- és élményfürdő használat (szezonális kültéri medence, 
élménymedence, gyermekmedence családi pihenőtérrel és szaunavilág: finn-, bio- 
és infra szauna, török gőzfürdő aromaterápiával, tepidárium színterápiával) 
- játszótér, játszósarok 
- vezeték nélküli internet-használat a lobby-ban 
- zárt parkoló 
 
Gyermekkedvezmény: 
12 éves korig szülőkkel egy szobában pótágyon a szállás teljes ellátással:  
7.900,- Ft/gyermek/éjszaka 
12 éves kortól (szülővel azonos szobában, pótágyon is): teljes csomagár fizetendő 
(a szülő felhasználhatja a gyermek csomagjában foglalt masszázst) 
 
 
C) csomag: Családi üdülés csomag - 8 nap / 7 éjszaka teljes panziós 
ellátással  
 
Foglalható:  
2011. január 02. – 2011. december 20. (hétköznap és hétvégén egyaránt) 
 
A csomag ára: 64.900,- Ft / fő / 7 éjszaka kétágyas szobában + idegenforgalmi 
adó  
Idegenforgalmi adó: kb. 430,-Ft /fő/éjszaka 
Egyágyas felár: 2.600 Ft / éjszaka (1 felnőtt + 1 gyermek esetén is fizetendő) 
 
A csomagban foglalt szolgáltatások: 
- 7 éjszaka szállás nemdohányzó kétágyas szobában 
- teljes panziós ellátás italfogyasztással (svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora 
menürendszerben; főétkezéseknél személyenként 1 pohár üdítő, sör vagy bor)  
- délutáni snack egy pohár üdítővel vagy kávéval 
- 1 kényeztető hátmasszázs (20’) teljes fizetőknek 
- fitneszterem- és élményfürdő használat (szezonális kültéri medence, 
élménymedence, gyermekmedence családi pihenőtérrel és szaunavilág: finn-, bio- 
és infra szauna, török gőzfürdő aromaterápiával, tepidárium színterápiával) 



 
- játszótér, játszósarok 
- vezeték nélküli ingyenes internet-használat a lobby-ban 
- zárt parkoló 
 
Gyermekkedvezmény: 
12 éves korig szülőkkel egy szobában pótágyon a szállás díjmentes, a teljes ellátás 
ára: 3.000,- Ft/gyermek/éjszaka 
12 éves kortól (szülővel azonos szobában, pótágyon is): teljes csomagár fizetendő 
(a szülő felhasználhatja a gyermek csomagjában foglalt masszázst) 

 
 
Kérdések és konkrét foglalások, érdeklődések esetén az alábbi elérhetőségeken állunk 
szíves rendelkezésükre: 
 
Üdvözlettel: 
 
Hotel Piroska***+ 
H-9737 Bük, Kossuth L. u. 60. 
Tel.: +36-94/558-200 
Fax: +36-94/359-269 
Email: info@hotelpiroska.hu  
Web: www.hotelpiroska.hu 
 
 


