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NORDIC WALKING • Termál kör
könnyű • 3 km

NORDIC WALKING • Napsugár kör
könnyű • 7,5 km

NORDIC WALKING START

SPORT PARK

KNEIPP® PARK
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Kerékpárkölcsönzés
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SZABADIDŐS
sportkínálat

GREENFIELD

GOLF

KNEIPP PARK
ÉS NORDIC WALKING

WE ARE SLOW – ÉLJE MEG A PILLANATOT
Különlegessége az 510 méter hosszúságú Kneipp® száraztaposó pálya, amelynek alapját különböző méretű
kavicsok, kövek, zúzalék, fenyőkéreg, toboz, faapríték,
homok alkotják. A mezítlábas séta minden korosztály
számára természetes felfrissülést kínál, emellett szabadtéri jógapark és a gyerekekre gondolva egy természetes bokorlabirintus fokozza a slow life élményét.

Bükfürdő, Golf u. 4. • Tel.:+36 94 801 660
www.greenfieldgolf.net

A parkban különféle gyógy-és fűszernövényekkel is megismerkedhetünk és kellemes kikapcsolódást jelent egy kis ejtőzés a friss levegőn, madárdalos környezetben, az árnyas
fák tövében, vagy az Organikus Pont lebegő gumóiban.
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Tourinform Bük • 4 km

1991-ben Bükfürdőn nyílt meg Magyarország első 18
lyukú championship golfpályája, mely Európa szerte híres szépségéről. A golfpálya varázslatos látványt nyújt:
1 000 000 m2-en 10 000 nyárfa, 7 tó található és 100
különböző madárfaj él. Itt minden golfozó megtalálja a
számára legmegfelelőbb kikapcsolódást – várjuk a kezdő
játékosokat is, hogy megtegyék az első lépéseket a sport
elsajátításában.
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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

NAPSUGÁR

JÁTSZÓPARK

SPORTPARK

Az 1.700 m2-es játszóházban egy kétemeletes játszólabirintus, négypályás trambulin, négyszintes, izgalmas
elemekkel kombinált labirintusrendszer, egy külön gokart-és futóbicikli „versenypálya”, vízi dodzsem, bowling
pálya, squash pályák, fitnesz terem kínál kicsiknek és
nagyoknak önfeledt szórakozást. Adrenalin függőknek
beltéri kalandpálya is rendelkezésre áll, ahol különböző
függőhidakon, gerendákon, hordón és kötélpályán átkelve tesztelhetjük kitartásunkat és persze bátorságunkat.
A park szabadtéri területén 15 elemes játszótér, kilenclyukú minigolfpálya, homokozó és pancsipark várja a kis
vendégeket. A park taván a családok vízibiciklizhetnek,
a bátrabbak pedig átcsúszhatnak a túlpartra, a tó felett
átívelő 350 méter hosszú drótkötélpályán.

A bükfürdői Sportparkban 12 db egyedülálló kültéri fitnesz gép várja a mozgás szerelmeseit, az esélyegyenlőség jegyében a mozgásukban korlátozottak számára is
aktív kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak.

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

A Sportparkban kapott helyet a város egyik legszebb játszótere is: labirintus csúszdavár, rugós játékok, aktív mozgásfejlesztő hálójáték, homokozó, bölcsőhinta, mászófal
és egyéb élményelemek várják a gyermekeket, modern és
biztonságos elemekkel felszerelve.
A nyári hónapokba – júniustól augusztus végéig – szerdától szombatig - ingyenes sport és játékanimáció várja a
fürdővárosban pihenőket és természetesen az itt élőket
egyaránt.

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS

WE ARE SLOW – ÉLJE MEG A PILLANATOT
A slow life nem egyenlő az egyhelyben heverészéssel.
Akkor lehet ép a lelkünk, ha a testünk épséget is őrizzük.
Pattanjon nyeregbe és fedezze fel Bükfürdő környékét! Az
sem baj, ha otthon maradt a drótszamár, információs irodáinkban is lehet bérelni, ahol a hagyományos kerékpárok
mellett pedelec és tandem biciklik is rendelkezésre állnak.
Hogy mi az a pedelec? A pedelec a „pedál” és az „elektromos” szavak kombinációjából származik, és nem ugyanaz,
mint az elektromos vagy e-kerékpár, a pedeleceket ugyanis - ha kicsit is, de - hajtani kell. Éppen ez a technika adja
a jármű két nagy előnyét: a sportot és a rendkívül olcsó
üzemeltetést.
Kerékpáros túraútvonalak, javaslatok:
www.visitbuk.hu/hu/turautvonalak

KRISTÁLYTORONY

Kaland - élmény 3 szinten, szinte minden mennyiségben. A Magyarországon egyedülálló, kristályszerkezetű,
háromszintes, a legmodernebb technológiával összeállított, látványos mászó és kalandpályán minden generáció
megtalálja a számítását.
Az egy időben 120 fő kalandozását lehetővé tevő 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.
A monumentális, mégis kis alapterületen felállított szerkezet, 17 m magas, 35 m széles, 90 elemet tartalmaz.
Bük, Nyárfa utca 2. • Telefon : + 36 94 558-030
www.kristalytorony.hu

