
ZO OSŽ žst. Heřmanův Městec 

Tylova 366, Heřmanův Městec, 538 03 

e-mail: OSZzstHermanuvMestec@centrum.cz 

IČ: 601 04 589 

                 ve spolupráci se  
                  zaměstnavateli  

 

ZO OSŽ žst. Heřmanův Městec pořádá zájezd                                                
Termální lázně Bük a Sárvár 

28. 9. – 2. 10. 2022  

Odjezd z Pardubic 8:09 R 894, příjezd Bük 15:39, koupání v hotelovém wellness.  

Druhý den koupání v lázních Bükfürdo. 

Třetí den koupání v lázních Sárvár. 

Čtvrtý den koupání v lázních Bükfürdo. 

Pátý den koupání ve welness hotelu Piroska, odj. 11:18, příj. Pardubice 18:43.  

Cena zájezdu pro zaměstnance, rodinné příslušníky a  

důchodce po dotaci z FKSP a SF:  
          jednotná … 5.000 Kč 
dětské ceny – v pokoji s rodiči na přistýlce (max. 2 děti) 
          do 4,99 let … 500 Kč 
          5 - 11,99 let … 2.000 Kč 
          12 - 17,99 let … 3.000 Kč 

Ze SF a FKSP hrazen příspěvek na ubytování: … 2.000 Kč 

V ceně výletu: 3x celodenní vstupné do lázní, polopenze, 

transfery do hotelu a lázní, 4x ubytování, místenky, 
hotelové wellness (vnitřní bazén, sauny, tepidárium, vířivka) 

Průkaz FIP a jízdenky FIP ÖBB, GySEV a MÁV … +250 Kč 

Termální lázně a koupaliště Bükfürdő jsou druhými největšími lázněmi v 
Maďarsku.  Na 13 hektarech se nacházející lázně tvořící lázeňský komplex 

s 27 bazény. Kryté lázně a koupaliště s léčivou, termální a pitnou vodou 
disponují vodní plochou o rozloze 5 tisíc čtverečných metrů. Areál o rozloze 

4 ha s parkovou úpravou láká návštěvníky otevřenými i vnějšími bazény 
(léčebné bazény s vodou 32-38 °C a sportovní bazény s vodou 26-28 °C, 
dětské bazény) a vnějším tobogánovým komplexem. Zážitkové lázně s 

celoročním provozem nabízí osvěžení pro všechny věkové kategorie. 
Příjemný relax zajišťují atrakce jako divoký proud, vířivá vodní lehátka, 

vířivý bazén, systém 4 bazénů (pitná i léčivá voda), dětské brouzdaliště a 
vnitřní tobogan se světelnými a zvukovými efekty.  

Přihlášky na výlet přijímá pouze výpravčí žst. Heřmanův Městec 

 972 323 419. Platba na účet ZO, platební příkaz nebo složenku 

zašleme, je nutné zaplatit do data splatnosti. Uzávěrka přihlášek 

20. 4. 2022.                          vedoucí akce pan Rychnovský                     

mailto:OSZzstHermanuvMestec@centrum.cz

