
Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság
Verseny ideje: 2022. szeptember 2-4. 
Hivatalos gyakorlónap: 2022. szeptember 1.

SZÁLLÁSAJÁNLATUNK A BAJNOKSÁG IDEJÉRE: 
HUF 76 500,-* / fő / 3 éjszaka „Standard” kétágyas szobában 
HUF 57 375,-* / fő / 3 éjszaka „Standard” egyágyas szobában

HUF 51 000,-* / fő / 2 éjszaka „Standard” kétágyas szobában 
HUF 38 250,-* / fő / 2 éjszaka „Standard” egyágyas szobában

*2022. július 1-ig való foglalás esetén +10% kedvezményt 
biztosítunk a fenti árakra

Classic szoba felár: HUF 6 800,- / szoba / éj (erkélyes szoba)
Superior szoba felár: HUF 8 840,- / szoba / éj (erkélyes, golfpályára 
néző szoba)

Gyermekkedvezmény (szülőkkel egy szobában, pótágyon): 
Classic vagy Superior kétágyas szobában 2 teljes fizető esetén 
0 – 5,99 évesig GRATIS 
6 – 11,99 év között 50% kedvezmény (/fő/éj árból) 
12 éves kortól 20% kedvezmény (/fő/éj árból) 
1 felnőtt + 1 gyerek (11.99 korig) egyágyas szobaár 
2 felnőtt + 2 gyerek (6 éves kor felett) connecting szobában: 
kétágyas szobaár + 40 800,- HUF

Köszöntjük Önt a pihentető kikapcsolódás, a wellness és a golf ott-
honában, a bükfürdői Greenfield Hotel Golf & Spa szállodában. Az 
ideális környezetben fekvő wellness és golf resort a gyógyító forrá-
sairól híres nyugat-magyarországi termálrégió szívében helyezkedik 
el és ad idén is otthont ősszel a Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnok-
ságnak. 

A szobaárak tartalma:
• Szállás • 3 éjszakás csomag esetén: 3x büféreggeli: péntek – 
szombat – vasárnapi napokon és 2x svédasztalos vacsora: csütör-
tök – pénteki napokon • 2 éjszakás csomag esetén: 2x büféreggeli: 
szombat – vasárnapi napokon és 1x svédasztalos vacsora: pénte-
ki napon • A megújult wellness és spavilág használata. Elérhető 
szolgáltatások: belső élménymedence, 2 gyógyvizes medence, 
úszómedence, gyermekmedence. Exkluzív szaunavilág: 2 finn 
szauna (1 közülük textilmentes), bio- és softszauna, infraszauna, 
aromaszauna, gőzfürdő, sóbefúvásos sószoba sóhomokozóval, 
jégkút, merülőmedence, száraz Kneipp taposómedence, élmény-
zuhany • “All inclusive” részvétel sport és fitnesz programjainkon • 
Fitneszterem TechnoGym gépekkel felszerelve áll rendelkezésre • 
Ingyenes szélessávú internet hozzáférés a szobában (WiFi) • Für-
dőköntös és törölköző a szobában • ÁFA

H 9740 Bükfürdő, Golf u. 4.
+36 94 801 600

Greenfield Hotel Golf & Spa

www.greenfieldhotel.hu
reservation@greenfieldhotel.hu


