
 
 
 
 
 
Rólunk mondták... 
 
 
 “Lassan második évtizede választjuk mind a vállalati rendezvényeink, mind a családi üdülésünk 
helyszínéül a Danubius Hotel Bük szállodát. Nyugodt, kényelmes helyszínt biztosít az egész napos 
megbeszélésekhez, és a meetingek után mindenki megtalálja a számára legkedvezőbb kikapcsolódási 
lehetőséget. Nincs az országban még egy olyan szálloda, amely ilyen magas szinten ennyi alkalmat nyújt 
a kikapcsolódáshoz és sportoláshoz. A kiváló konyha, a személyzet figyelmessége olyan családias 
hangulatot teremt, amely a mai világunkban valódi unikalitásnak számít.” 
 
Tímár Béla, Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. 
 
* * * *  
 
„A Danubius Hotel Bük szállodában az elmúlt öt évben több rendezvényt, szakmai tréninget tartottunk 
hazai és külföldi – szlovák, olasz - munkatársainknak. A tréningek végén természetesen mindig kikérjük 
a résztvevők véleményét a körülményekről, az elhelyezésről, ellátásról. Bükfürdő egyaránt jól 
megközelíthető a Budapestről érkezők vagy a Pozsonyban dolgozók számára, a bécsi reptér közelsége 
pedig a távolabbról érkezőknek teszi ideálissá a szállodát. Az itt megrendezett események mindig 
kellemes emlékként maradnak meg munkatársaink emlékezetében, hiszen egyöntetűen kiválóra 
értékelték a szálloda szolgáltatásait, a szobák kényelmét és tisztaságát, a fürdőrészleg rendjét, a 
wellness részlegen dolgozók magas fokú szakértelmét. Vendégeink külön kiemelték a személyzet 
kedvességét és segítőkészségét, a felszolgált ételek mennyiségéről és minőségéről pedig mindenki 
elismeréssel nyilatkozott. Vacsoraidőben a jó hangulatról kiváló muzsikus gondoskodik. A 
konferenciatermek tágasak, a szükséges oktatási segédeszközök rendelkezésre állnak, egy kis séta a 
hotel gondozott parkjában kitűnő lehetőséget nyújt a képzés szüneteiben a kikapcsolódásra. Az esti, 
„véresen komoly” bowlingcsaták pedig még hetekre beszédtémát adnak a kollégáknak. Az értékesítésen 
és rendezvényszervezésen dolgozók rugalmassága példaértékű, mindig kedvesen állnak rendelkezésre 
és igyekeznek teljesíteni a megrendelő kívánságait, legyen az bármilyen abszurdnak tűnő. Egy biztos, 
Bükfürdőn visszatérő vendégek maradunk.” 
 
Balogh Zsolt, MOL NyRt. 
 
* * * * 
 
 “A 12. rendezvényt tartottuk Bükfürdőn, ami azt jelenti, hogy elégedettek vagyunk. Távol a világ, a 
nagyváros zajától, közel a nyugati határhoz, ideális hely a szakmai továbbképzéshez, amit a modern 
rendezvénytechnika, a garantált szakértelem, és nem utolsósorban a szervezettség jellemez. 
Kezdetektől fogva nagy megelégedésünkre szolgál a szállodaigazgató, a gazdasági igazgató, az éttermi 
igazgató, valamint a hozzájuk tartozó munkatársak körültekintő alapos, precíz munkája, az egyéni 
rendezvény külön kéréseinek figyelembevételével. Jó érzés a vendégekkel való kedves, figyelmes 
bánásmód. Mindent megtesznek az évente javuló színvonal-emeléssel a kellemes szobák, a kiszolgálás, 
az étkezések (kitűnő konyha), az egyéb szolgáltatások érdekében. Fontos számunkra, hogy egy helyen 
tudjuk élvezni a továbbképzés mellett a kikapcsolódás lehetőségét, amit a fitness-wellness szolgáltatás, 
a tenisz, a bowling és sorolhatnánk a többi kitűnő lehetőséget, amit a szálloda nyújt. A kikapcsolódást az 
esti zene, a bár hangulata csak tovább fokozza. Ezek azok, amiért továbbra is szeretnénk a szálloda 
vendégszeretetét élvezni.” 
 
Schäfer Mária, INTERMEDICONS Kft. 
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