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Nyaralj
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üdülőiben!
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8600 Siófok, Vécsey Károly u. 15.

3335 Bükkszék, Vörösmarty út 37.

9737 Bükfürdő, Tulipán u. 4.

Tökéletes választás mind családosok, mind pedig
fiatal baráti társaságok számára.
Megéri családosként idejönni!

Kikapcsolódnál, de nem tudod hol?
Ne gondolkozz tovább: bükkszéki nyaralónk tökéletes számodra! Gyógyvizes strandfürdő, festői szépségű táj, túrázási lehetőségek. Mi más kellhet még?

Itt nyugodtan kipihenhetitek az
éves munka fáradalmait
családotok társaságában.
Főszezonban rengeteg családi
programmal vár az „Ezüst
part”, illetve a szabad
strand, ami mindösszesen 150 méterre található a
szállástól. Siófok történelmi
belvárosa is csupán 4 kilométerre fekszik az üdülőtől, amit
akár gyalogosan, akár
vonattal is megközelíthettek.
A városból pedig az egész balatoni
tájat fel lehet fedezni, akár hajóval is.
Petőfi sétány gyalog alig 3 km-re található a szállástól, egy hosszúra nyúlt este után nyugodtan
vonatra ülhettek, mivel az apartmantól 150 méterre található a vasúti megálló.
A szállásról
A nyaraló 3 db 5 ágyas apartmanból áll. Az
apartmanokhoz természetesen fürdőszoba
tartozik. A konyha főzésre-sütésre alkalmas.
Sportolni vágyó vendégeinknek pingpongasztal is
rendelkezésre áll, de nyársazásra és bográcsozásra is alkalmas tűzrakó hely is található a kertben.
Szélessávú internet/wifi is elérhető az üdülőben.
További képeket a galériában
találtok az üdülőről. (www.hvdsz2000.eu)
További információért fordulj a szakszervezeti
titkárodhoz, esetleg régióvezetődhöz vagy hívd
bátran a HVDSZ központot!

Kinek ajánljuk?
Természetesen mindenkinek. Itt mindenki
megtalálja magának a legmegfelelőbb kikapcsolódási formát: akár strandolni szerettek, akár túrázni, vagy éppen a kulturális tudásotokat bővítenétek. Bükkszék a Mátra és a Bükk lábánál, a Tarna
völgyében fekszik, ahonnan kijelölt túra
útvonalak indulnak a hegyekbe, a megfáradt
túrázókat Bükkszék és a környék (Demjén, Egerszalók) híres gyógyfürdői várják. Ezek után, ha át
szeretnéd élni gyermekkorod egyik regényét, alig
20 kilométert kell megtenned, és máris Eger várában találod magad, ahol Dobó kapitány székében
helyezheted magad kényelembe. A téli sportok szerelmeseinek is ajánljuk, hiszen Bükkszéktől nem
messze található az ország egyik kiépített sípályája,
Mátraszentistvánban.
A szállásról
A szállás egy társas apartmanban található,
amelyből kettő a HVDSZ 2000 tulajdona és
egyenként 5 fő befogadására alkalmas. Az
üdülőkben amerikai konyhás megoldással főzési
lehetőség biztosított, hűtő, TV és szélessávú
internet/wifi is rendelkezésetekre áll.
Amennyiben autóval
érkeztek nem kell
aggódnotok, parkolási lehetőség is
biztosított.
További információ:
www.
hvdsz2000.eu

Pihennél? Szereted a gyógyfürdőket és netán még
Ausztriába is átlátogatnál? Neked a bükfürdői
nyaralónkban a helyed!
Kinek ajánljuk?
Mindenkinek, aki szereti a gyógyfürdőket és
nyugodt kikapcsolódásra vágyik. Az Európa-szerte
ismert Bükfürdő, Magyarország egyik
legjelentősebb gyógyfürdője.
A gyógyvíz reumás, ortopédiai vagy
akár emésztőrendszeri
betegségekre is gyógyírt
nyújthat. Ha már feltöltődtél és
kicsit körülnéznél a
környéken, Kőszeg, Szombathely vagy Sárvár csodás
belvárosait könnyen elérhető távolságban vannak. Ha esetleg átmennél
Ausztriába körülnézni, ezt
is megteheted, hiszen a határ
alig 25 kilométerre található.
A szállásról
Két hálószoba, 2 illetve 3 ágyasak,
valamint egy társalgó található, ahol
további 2 fő elhelyezésére nyílik lehetőség igény
szerint. Fürdőszoba és külön WC található az
üdülőben. Az üdülő téliesített, így elő-és
utószezonban is igénybe vehető az apartman. Ha
megéheztél és összedobnál magadnak valamit a jól
felszerelt konyhánkban ezt is megteheted.
Parkolót természetesen biztosítunk amennyiben
autóval érkeznél.
Turnusok
A turnusok azonos napokon, váltják egymást: érkezés szerdán 10 órától, távozás kedden 12 óráig.
Időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségeken:
kozpont@hvdsz2000.eu, +3670/466-3352

