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NORDIC WALKING START

NORDIC WALKING • Napsugár cesta
pohodlný • 7,5 km

NORDIC WALKING • Termál cesta
pohodlný • 3 km

SPORT PARK
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Půjčování jízdních kol

KNEIPP® PARK
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NABÍDKA SPORTŮ
pro volný čas
GREENFIELD

GOLF

V roce 1991 bylo v Bükfürdő otevřeno první osmnáctijamkové hřiště kategorie championship v Maďarsku, které je svou
krásou proslulé po celé Evropě. Golfové hřiště nabízí kouzelnou
podívanou: na ploše 1 000 000 m² se nachází na 10 000 topolů
a 7 jezírek a žije zde celá stovka různých druhů ptactva. Každý hráč si zde může nalézt možnost odreagování, která právě
jemu vyhovuje nejlépe – těšíme se i na začínající hráče, kteří
touží udělat první krůčky k osvojení tohoto nádherného sportu.
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Tourinform Bük • 4 km

Bükfürdő, Golf u. 4. • Tel.:+36 94 801 660
www.greenfieldgolf.net
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Tourinfo Bükfürdő • H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. • Tel.: +36 94 558 416
Mobil: +36 30 34 72 603 • e-mail: info@visitbuk.hu
Tourinform Bük • H-9737 Bük, Eötvös u. 11. • Tel./Fax: +36 94 558 419
Mobil: +36 30 37 40 343 • e-mail: buk@tourinform.hu

KNEIPPŮV PARK
A NORDIC WALKING
WE ARE SLOW – PROŽIJTE TU CHVILKU
Zvláštností parku je Kneippův® suchý chodník o délce 510
metrů, jehož podklad tvoří oblázky různé velikosti, kamínky,
drobný štěrk, borová kůra, šišky, dřevěná drť a písek. Chůze
bosou nohou po chodníku s různými druhy podkladu působí
jako osvěžení pro všechny věkové skupiny, k dokonalému zážitku v duchu Slow life navíc přispívají venkovní park jógy a
pro děti určené přírodní bludiště z keřů. V parku se můžeme
rovněž seznámit s různými druhy léčivých a kořeninových
bylin, ale příjemným uvolněním je už samotný pobyt na čerstvém vzduchu provázený zpěvem ptactva, ve stínu stromů
nebo v útulném zázemí Organického koutku.

PŮJČOVÁNÍ

ZÁBAVNÍ PARK
NAPSUGÁR

SPORTOVNÍ PARK

JÍZDNÍCH KOL

KRYSTALOVÁ VĚŽ

Zábavní park Napsugár nabízí odreagování plné zážitků
pro malé i velké návštěvníky. O bezstarostnou zábavu se
v centru o rozloze 1700 m² postará například dvoupodlažní labyrint, kombinovaná trampolína s několika skákacími
plochami, čtyřúrovňový bludištní systém s dalšími zajímavými atrakcemi, zvláštní „závodní dráha“ pro motokáry a
odrážedla, vodní autodrom, bowlingová dráha, hřiště na
squash nebo fitness centrum. Těm, kteří touží po adrenalinu, je k dispozici i vnitřní dobrodružné centrum, ve kterém si mohou při přecházení nejrůznějších visutých mostů,
klád, sudů a lan otestovat svoji výdrž a samozřejmě také
odvahu. Venkovní prostory parku s hřištěm, nabízejícím 15
různých atrakcí, devítijamkové minigolfové hřiště, pískoviště a brouzdací park, očekávají nejmenší návštěvníky.

Ve Sportovním parku v Bükfürdő čeká na milovníky pohybu
12 jedinečných venkovních fitness přístrojů, které v duchu
rovných příležitostí poskytují možnost aktivního odreagování i osobám s omezenou pohyblivostí.

WE ARE SLOW – PROŽIJTE TU CHVILKU

V tomto jedinečném lezeckém a dobrodružném centru ve
tvaru krystalu se třemi výškovými úrovněmi si přijdou na
své všechny generace. Park byl postaven za pomoci nejmodernějších technologií a v celém Maďarsku je naprostým unikátem.

Bük, 1572 hrsz. • Tel.: +36 70 336-8633
www.napsugarpark.hu

Součástí Sportovního parku je také jedno z nejkrásnějších
hřišť ve městě s moderním a bezpečným vybavením: s hradem plným skluzavek, pružinovými houpadly, sítí pro rozvoj
aktivního pohybu, pískovištěm, bezpečnou houpačkou pro
nejmenší, lezeckou stěnou a dalšími atrakcemi pro děti.
V letních měsících, v období od začátku června do konce srpna, čekají návštěvníky města i místní obyvatele každý týden
od středy do soboty bezplatné sportovní a zábavné animační
programy.

Slow live neznamená lenošení na jednom místě. Zdravého
ducha si udržíme, budeme-li pečovat i o zdravé tělo. Šlápněte
do pedálů některého z jízdních kol, která si můžete vypůjčit v
našich informačních kancelářích v Büku i Bükfürdő, a objevte
okolí našeho lázeňského města.
Vedle klasických jízdních kol jsou zájemcům k dispozici také
elektrokola typu pedelec a dvojkola. Výraz pedelec je odvozen
ze slov „pedál“ a „elektrický“, nejedná se tedy o klasické elektrické kolo neboli e-bike, neboť je na něm potřeba (i když jen
málo, ale přece) vyvíjet energii šlapáním do pedálů. Právě v
tom spočívají jeho hlavní výhody: kombinuje totiž sport a velmi levný provoz.

Krystalová věž s kapacitou 120 osob a dráhami o celkové
délce více než jeden kilometr, obří houpačkou a téměř 200
metrů dlouhým lanovým skluzem Flying Fox představuje
ideální zábavu pro rodiny a společnosti přátel klidně i na
několik dní. Monumentální konstrukce o výšce 17 metrů a
šířce 35 metrů, stojící na poměrně malém půdorysu, zahrnuje 90 různých prvků. Terasa o rozloze 225 m² ve výšce
13 metrů nabízí úžasný výhled a je vhodná i pro pořádání
speciálních akcí.

Cyklostezky, trasy, tipy:
https://www.visitbuk.hu/de/turautvonalak

Bük, Nyárfa utca 2. • Telefon : + 36 94 558-030
www.kristalytorony.hu

