Danubius Health Spa Resort Bük****
A CSALÁDOK KEDVENCE
Apa, anya, egy, kettı, három gyerek vagy akár még több is, sıt a nagymami és a nagypapi is –
legyen kicsi vagy nagy a család, szállodánkban együtt pihenhetnek, játszhatnak, sportolhatnak,
gyógyulhatnak vagy lazíthatnak a legapróbbak, a fiatalok, az érettek és a legidısebbek is.

Bababarát
Rácsos babaágy
Fürdıkád
Gyermek pótágy
Gyermek párna
Gyermek ágynemő
Összenyitható
szobák
Babakocsival
való
közlekedési
lehetıség
Szabad füves terület
Etetıszék
Cumisüveg
melegítési lehetıség
Játszószoba
Gyermek animáció /
sport animáció
Internet
Kézmőves
programok
Szabadtéri terület
Asztalitenisz
Tenisz
Tollaslabda
Petanque
Sporteszközök
Gyermek kerékpár
Biciklikölcsönzés
Túraútvonal ajánlás
Kerékpárútvonal
ajánlás
Kártya / társasjáték
Bowling pálya
Csocsóasztal
Darts
Biliárd
Diétás menü
Fedett medence
Szabadtéri medence
Élményelemek
a
medencében
Nyugágy
Házi
patika
a
recepción
Nemdohányzó
szálloda
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Danubius Health Spa Resort Bük****
GYERMEK ANIMÁCIÓS PROGRAMOK SZEPTEMBER 1-TİL
Nálunk senki sem unatkozik!
Napi programjaink:
10:00

14:00

Hétfı

Ajtódísz készítés

Dobókocka készítés

Kedd

Ajándéktölcsér-készítés

Szélmalom-készítés

Katica-készítés

Tavirózsa-készítés

Csütörtök

Macis ajtójelzı készítés

Pingvines kulcstartó készítés

Péntek

Ajándék boríték-készítés

Cicakészítés tobozból

Szombat

Süni készítés

Labdarózsa készítés

Vasárnap

Bölcsıkészítés

Fényképtartó-készítés

Szerda

Kiemelt, ünnepi idıszakokban további színes programokkal várjuk a kicsiket és a nagyokat!
A programokon való részvétel ingyenes.

TALÁLKOZÓ A PROGRAMOK ELİTT A VENDÉGSZOLGÁLATI IRODÁNÁL!
Kellemes pihenést kívánunk!
*A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Holdfény Liget - Gyöngyösfalu
Szombathely és Kıszeg között félúton, Gyöngyösfaluban található a Holdfény Liget, az
Alpokalja kalandkertje (Bükfürdıtıl kb. 30 km-re).
Magyarország egyik legnagyobb erdei drótkötélpályáján 1300 m hosszan lehet csúszni, mászni,
egyensúlyozni 2-8 m magasságban, a fák lombkoronáján. 100 különbözı játék várja a
látogatókat. A kicsikre is gondoltak, már 3 éves kortól ügyeskedhetnek a Katica pályán szülıi
segítséggel.

A kalandkertben ezen kívül még alacsony és magas kötélkerti játékok, erdei kisvasutas utazás,
evezés a Gyöngyös patakon, vízi zorb, Nordic Walking, íjászat, erdei quad, csúszó
korongpálya, játszótér, focipálya, mezítlábas élményösvény, száguldó denevérpálya,
póznamászás, bátorságugrás, fa játszótér, aranymosás, óriáshinta, ládatorony-építés és sok
szám lehetıség várja az aktív sportolás szerelmeseit és a kirándulni vágyó családokat.

Bıvebb információ: www.holdfenyliget.hu

Családi fürdı - Sárvár
Az új családi élményfürdıt egy napsütötte folyosó köti össze a gyógyfürdı szárnnyal. Itt már a
legkisebbek is zavartalanul élvezhetik a pancsolás örömeit az év minden napján! A legidillibb
2
dél-tengeri hangulatot idézı, amfiteátrum-szerően szétterülı 5.000 m -es épület csupa kaland:














hullámmedence
játékokkal teli bébi medence,
közvetlen mellette egy óriás jacuzzi, így a szülık szemmel tarthatják a legkisebbeket
csúszdákkal, vízi ágyukkal, spriccelı kapuval tarkított gyermekmedence
széles családi csúszda - a közös élményért
3 óriáscsúszda tekergızik az épületen belül és kívül
játszóház
baba-világ: babakonyha, pelenkázó, tepidárium (melegedı), játszósarok
8 méter magas mászófal a vakmerıbbeknek
25 méteres úszómedence
bowling pálya
tágas pihenıterek
óriási napozóterasz

A medencetér galériáján a mesék világát idézı, hangulatos Játszóház várja a kicsiket. A
Játszóházat a 3 év alatti gyermekek szüleik kíséretében látogathatják, a nagyobb gyermekekre
pedig óvónık felügyelnek. Kézmőves foglalkozások, barkácsolás, közös dalolások, izgalmas
játékok, bábszínház, színes gyermekprogramok teszik feledhetetlenné a lurkók számára az itt
eltöltött idıt. Mindez természetesen külön térítés nélkül vehetı igénybe!
A babák és szüleik igényeit szem elıtt tartva, az új szárnyban megtalálható többek között
pelenkázó-helyiség, baba-mama szoba, baba-melegedı és baba-konyha (mikrohullámú sütıvel
és bébiétel melegítıvel). Természetesen a vizes attrakciók sem hiányozhatnak!
Babacsúszdával és egyéb játékokkal tarkított bébi-pancsoló, a színes gyermek-kalandmedence
várja az aprókat!

Bıvebb információ: www.sarvarfurdo.hu

Kalandváros - Szombathely
A Kalandváros Európa egyik legnagyobb és egyben legbarátságosabb játszótere.
Rendkívül aprólékosan megtervezett, nagymérető szuperjátszótér, amelynek nemzetközileg
tesztelt játékai elég kreatívak és vonzóak ahhoz, hogy a gyerekek órákig, napokig ne unják meg
ıket.
A Kalandváros ugyanakkor elég biztonságos is ahhoz, hogy a szülık néhány perc után
rájöjjenek, hogy a hagyományos játszóterekhez képest itt jóval kevésbé kell vigyázó szemeiket
a csemetére vetniük, sokkal inkább lazulhatnak a füvön vagy egy padon, esetleg sörözhetnek a
büfé teraszán. Található itt focipálya, csúszda, kötélpálya, különbözı trükkös hinták, vízi
játékok, a kicsiknek homokozók, mászókák, tengeralattjáró, főzfalabirintus.

Az egy hektáros terület központjában magasodó favár, kilenc tornyával, csúszdáival és
kötéllétráival, az önfeledt játék kimeríthetetlen variációit kínálja. A legmagasabb torony hét
méteres, és úgy tőnik, a meghódítása komoly kihívás lesz az ostromló gyerekseregnek. A
komplexum huszonhét méter hosszú falain inkább már a nagyobb srácok élvezhetik a játékot. A
kisebb gyerekek játékai, vizes játszóhelyek és dombcsúszdák, a vár környékén elszórtan
találhatók. A hintaparkban a mozgáskorlátozottak számára is alakítottak ki játéklehetıségeket.
A hagyományosnak mondható játszószerek területén sincs hiány. Sokak számára ismerıs
rugós játékok, mászókák, valamint körhinták épültek a szépen füvesített parkban. A homokozó
félig fedett, így az esı, vagy éppen az erıs napsütés nem zavarja a játékot.
Bıvebb információ: www.szova.hu/hu/kalandvaros

Kristály torony - Bükfürdı
A Magyarországon egyedülálló, kristályszerkezető, háromszintes, a legmodernebb
technológiával össze-állított, látványos mászó és kalandpályán minden generáció megtalálja a
számítását.

Az egy idıben 120 fı kalandozását lehetıvé tevı Kristály Torony a több mint egy kilométer
hosszú pályavonalával, az óriás hintával és a közel 200 méteres Flying Fox csúszással
kifejezetten alkalmas akár több egész napos családi, baráti szórakozásra. Alacsony-, és magas
kötélkerti elemekkel kiegészítve látványos, pozitív eredmények érhetık el.
A monumentális, mégis kis alapterületen felállított szerkezet, 17m magas, 35m széles, 90
elemet tartalmaz. A 225 m² fedett, 13 m magas, páratlan kilátással rendelkezı terasz gyönyörő
kilátást biztosít, és alkalmas különleges rendezvények, találkozók, üzleti vacsorák, estek,
esküvık lebonyolítására is.

Bıvebb információ: www.kristalytorony.hu

