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TAVASZI 
PROGRAM-
AJÁNLÓ

Március 31 – április 2.
HELLÓ TAVASZ, 
HELLÓ MEDVEHAGYMA! 
A tavasz első hírnőke, az évek óta töretlen népszerűségnek 
örvendő medvehagyma a legfinomabb és legváltozatosabb 
formában jelenik meg a büféasztalunkon, házi készítésű, 
gyümölcsös-fűszeres tavaszköszöntő italok kíséretében. 

Április 10-16.  
ÚJ SZAUNAVILÁG HETE 
Engedd, hogy a szauna elfeledtesse veled mindennapi 
gondjaidat! A szaunázás a tavaszi megújulás és a wellness 
pihenés fontos része, amit a szálloda megújult szaunavilágában 
közel 250 m2-en élvezhetnek a vendégek. Az egészséges izzadás 
kedvelőit finn szauna, bioszauna, infraszauna, gőzfürdő, 
dézsafürdő, jégkút, pihenőtér és napozóterasz várja. 
A szaunavilág nyitásának hetében szaunafelöntések 
és szaunaszeánszok is gazdagítják a wellness élvezetek tárházát.

Április 7-10.
HÚSVÉT ÉS TAVASZI SZÜNET  

Húsvét és tavaszi szünet alkalmából nyuszisimogató, népi játékok 
és körhinta a kertben, húsvéti kézműveskedés, az Incifinci 

gyermekfoglalkoztató interaktív programja és a Bubbles Club 
sárkányai várják a gyerekeket. A nagypénteki böjti büfé halakkal, 

salátákkal és tésztabárral egészül ki, az ünnepi büfékínálat 
sonkaszeleteléssel, illatos kaláccsal, pirostojással, 

friss zöldségekkel, ünnepi desszert büfével teszi emlékezetessé 
a Bükön töltött napokat. Wellness részlegünkön megújult 

szaunavilágban pihenhetnek a felnőttek, ahol húsvét hétvégén - 
extra kényeztetésként - szaunafelöntésekkel várjuk őket. 
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Április 21-23.
JUBILEUMI BUBBLES 
HÉTVÉGE 
10 éves a Bubbles Club! - jubileumi hétvége vidám szülinapi 
programokkal és sárkányokkal. Különleges családi hétvége 
a zöld szemlélet jegyében öko-kézműves programmal, izgalmas 
erdei élménypályával, faültetéssel, finom szülinapi tortával és 
fergeteges mini discoval. Ünnepeljünk együtt, legyél Te is Zöldfülű! 

Május 5-7. ANYÁK NAPI HÉTVÉGE 
A gyerekek kézműves foglalkozáson készült ajándékkal 
köszönthetik, mi pedig kedvezményes, tematikus 
szaunaszeánszokkal segítjük az édesanyák pihenését 
ezen a tavaszi hétvégén.  

Április 28 – május 1.
MAJÁLIS 

Rügyező fák, illatozó virágok, döngicsélő méhecskék – 
ünnepeljük együtt a tavaszt Bükfürdőn! A hétvégén felállítjuk a májusfát, 
autentikus néptánccal, népzenével, pálinka, sós- és édes aprósütemény 

kínálással. Nemcsak a gyerekek szállhatnak be a májusfa díszítésébe, 
hanem ide várjuk a Bubbles sárkányokat is! 

Május 27-29. GYERMEKNAP  
Gyereknek lenni jó, különösen Bükfürdőn! Pihenő szülők, 

boldog gyerekek, izgalmas sportversenyek, tréfás vetélkedők 
és vásári komédiák a gólyalábakon járó Langaléta Garabonciásokkal, 

kreatív műhely, vizes kalandok, közös sütikészítés reggeltől-estig 
a Danubius sárkányaival. 


