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Tipy na dovolenou v červnu a září
pro klienty starší 55 let
Klientům starším 55 let, kteří s námi budou ces-
tovat v červnu nebo září, přinášíme u vybraných 
kapacit ke standardnímu pobytu například bez-
platné využití klimatizace v některých vybraných 
ubytovacích kapacitách, výhled na moře z vybra-
ných pokojů, v případě autokarové dopravy mís-
tenku zdarma tak, abyste si mohli vybrat pro vás 
nejpohodlnější místo, u vybraných hotelů je mož-
nost využít pokoje pro jednu osobu bez příplatku 
za jednolůžkový pokoj.
V klubovém aparthotelu Akropolis v Řecké Fource 
pak také dopravu z hotelu do centra letoviska 2x 
týdně zdarma (nákupy) a hotelové vystoupení 
– Řecký večer včetně jednoho nápoje zdarma.

Dotované pobyty u moře 
a zájezdy pro klienty starší 55 let
Programy zájezdů pro klienty starší 55 let jsou 
speciálně navrženy tak, aby co nejvíce vyhovovaly 
právě této věkové skupině klientů. Vždy pro vás 
máme připraveno něco navíc! Užijte si dovolenou 
s naší kanceláří, odpočiňte si od všedních starostí 
a udělejte něco pro své zdraví.

Tyto zvýhodněné nabídky pobytů jsou určeny kli-
entům, kteří již dosáhli věku 55 let a jejich rodinné 
příslušníky. Samozřejmostí je, že s Vámi mohou 
cestovat děti až do 18 let za dětské ceny*.

S ohledem na vysoký zájem, který zaznamená-
váme o tento druh pobytů, doporučujeme klien-
tům, aby si svůj zájezd rezervovali s dostatečným 
předstihem. Kapacita dotovaných pobytů je ome-
zena počtem účastníků.

Podmínkou pro přiznání nároku zvýhodnění 
těchto pobytů je uvedení textu „Program 55+“ 
a všech požadovaných výhod na cestovní smlou-
vě (např. text: „místenka přední sedadla“, atd.).

*  věky dětí jsou uvedeny v ceníkových tabulkách 
u jednotlivých ubytovacích kapacit

MAĎARSKÉ LÁZNĚ
TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ

Autokarový zájezd na 4 dny/3 noci s polopenzí 
a vstupy do termálních lázní!

Termín:  18.03.-21.03. a 28.10.-31.10.2018

Speciální balíčková cena: 
4.490,- Kč/os.

Ubytování s polopenzí v penzionu Patrícia *** 

Program zájezdu:
1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do 
Bükfürdö, koupání v lázních, večer odjezd na ubytování, 
večeře
2. den: snídaně (švédský stůl), celodenní pobyt 
v lázních Bükfürdő, večeře
3. den: snídaně (švédský stůl), celodenní pobyt 
v lázních Bükfürdő, večeře
4. den: snídaně (švédský stůl), dopoledne koupání 
v lázních Bükfürdő, odpoledne odjezd zpět do ČR, 
návrat ve večerních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3 x ubytování 
s polopenzí, 4x celodenní vstupy do lázní (léčebná část), 
průvodce, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb..

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. 
léčebných výloh a storna (30,- Kč/os./noc), lázeňská 
taxa (cca 1,7 Euro/os./noc – platí se na místě), příplatek 
za jednolůžkový pokoj (350,- Kč/noc)

Více informací o lázních a ubytování na straně 122.

NEJLEVNĚJI ZA ZDRAVÍM!
TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ

jednodenní autobusový zájezd 
Termín:  07.04. a 3.11.2018

Speciální cena: 890,- Kč/os.
Program zájezdu:
1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do 
Bükfürdö, celodenní koupání v lázních, večer odjezd 
zpět do ČR, příjezd v nočních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 
vč. léčebných výloh a storna (30,- Kč/os./noc), vstupné 
do lázní (celodenní do léčebné části cca 250,- Kč)

Program 55+

Lékařská péče – ve všech destinacích je k dispozici česky mluvící delegát a zajištěna 
non-stop dostupnost lékařské péče. Tedy i dříve narození nemusí mít obavu a v případě 
potřeby je lékař všem našim zákazníkům k dispozici.

Lékař doporučuje
Velmi často se u mých starších pacientů setkávám s onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi, lupenkou, 
atopickým ekzémem a především artrózou, bolavými klouby a pohybovým omezením. Těmto svým pacientům 
velmi vřele doporučuji pobyt u moře. Thalassoterapie, tedy léčba pobytem u moře, je také vhodná pro celkové 
posílení imunitního systému, hřejivé sluneční paprsky v červnu a září dodávají tělu jak fyzickou, tak i duševní sílu.

V mořské vodě je obsaženo takové množství a kombinace minerálních látek, které se v našich podmínkách 
běžně nevyskytují. Tyto minerály velmi příznivě působí na lidský organismus. Mořské klima má blahodárné účinky 
na horní cesty dýchací a projevy alergií.

Pobyt u moře s cestovní kanceláří BON TON tedy doporučuji všem osobám, které chtějí 
zlepšit svůj zdravotní stav, odpočinout si a relaxovat. Pacienti, kteří se vrací z takovéhoto 
pobytu, jsou plni energie a elánu.
          MUDr. Stanislav Kurejko

lázně Bükfürdő

           MAĎARSKÉ LÁZNĚ
TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ

Autokarový zájezd na 8 dnů/7 nocí s polopenzí 
a vstupy do termálních lázní!
Termín: 6.10.-13.10.2018
7.990,- Kč/os.

program zájezdu na www.bontonck.cz

– Řecký večer včetně jednoho nápoje zdarma.

           MAĎARSKÉ LÁZNĚ
TERMÁLNÍ LÁZNĚ 

NOVINKA !!!



informace a rezervace - 581 605 080informace a rezervace - 581 605 080

Program 55+   BULHARSKO

Více informací o letoviscích, ubytování, stravě, 
dopravě a dalších službách zahrnutých 
a nezahrnutých v ceně zájezdů apod. 

viz strana 16-27.

BULHARSKO AUTOKAREM
speciální prodloužené pobyty na 12-15 dnů - doprava je 
zajištěna pohodlnými autokary s klimatizací, WC a mož-
ností občerstvení. Možnost výběru místa v autobuse 
= místenky zdarma (nutno uvést písemně na Smlouvu 
o zájezdu)

LETECKY z Ostravy, Brna a Prahy
prodloužené pobyty na 11-12 dnů 

(přímé lety) 

PRIMORSKO - Hotel PANORAMA 
- přímo u pláže, bez stravy, snídaně, 

polopenze nebo plná penze

PRIMORSKO - Hotel PENELOPE 
- s bazénem, snídaně, polopenze 

nebo plná penze

LOZENEC - Hotel ATIVA 
- s bazénem, polopenze

LOZENEC - Penzion BELITE SKALI 
bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná penze

Další výhody programu 55+ v Bulharsku:
PRIMORSKO - hotel PENELOPE 
Pro klienty, kteří si v tomto hotelu zakoupí pobyt s plnou 
penzí, jsme společně s našim bulharským partnerem 
zajistili večerní plavbu jachtou podél pobřeží se sklen-
kou sektu zdarma. V případě autokarové dopravy mís-
tenka zdarma.

PRIMORSKO - hotel BLÍŽENCI a KITEN - penzion KOSTOVI 
V případě autokarové dopravy místenka zdarma. 
V případě, že bude cestovat pouze jedna osoba, tak 
neúčtujeme příplatek za jednolůžkový pokoj (omezený 
počet pokojů).

LOZENEC - penzion BELITE SKALI a KITEN - vila GERGANA  
V případě autokarové dopravy místenka zdarma.

Speciální nabídka pro osoby starší 55 let 
(ceny jsou uvedeny již po všech slevách) – ceny platné při objednání zájezdu do 31.3.2018

PRIMORSKO a LOZENEC - hotel PANORAMA, PENELOPE, ATIVA a penzion BELITE SKALI - autokarové zájezdy - cena za osobu
   PANORAMA PENELOPE BELITE SKALI ATIVA
   základní příplatky za stravu základní příplatky za stravu základní příplatky za stravu základní
   cena  snídaně snídaně+oběd cena snídaně  snídaně+obědě  cena  snídaně  snídaně+oběd cena
   termín      dnů/nocí bez stravy snídaně +večeře +večeře se snídaní +večeře +večeře bez stravy snídaně +večeře  +večeře s polopenzí     

 31.05. - 14.06. 15/12 5.190,- +1.200,- +3.000,- +4.200,- 6.190,- +2.200,- +3.000,- 4.990,- +1.200,- +3.100,- +4.200,- 6.990,-  
 12.06. - 25.06. 14/11 5.990,- +1.100,- +2.800,- +3.900,- 6.590,- +2.000,- +2.800,- 5.190,- +1.100,- +2.900,- +3.900,- 7.390,-  
 23.06. - 04.07. 12/9 6.390,- +900,- +2.300,- +3.100,- 6.590,- +1.700,- +2.300,- 5.390,- +900,- +2.300,- +3.200,- 6.990,-  
 25.08. - 07.09. 14/11 5.990,- +1.100,- +2.800,- +3.900,- 7.390,- +2.000,- +2.800,- 5.190,- +1.100,- +2.900,- +3.900,- 7.390,-  
 05.09. - 19.09. 15/12 5.190,- +1.200,- +3.000,- +4.200,- 6.590,- +2.200,- +3.000,- 4.990,- +1.200,- +3.100,- +4.200,- 6.990,-  

 13.06. - 23.06. 11/10 9.590,- +1.000,- +2.500,- +3.500,- 10.690,- +1.900,- +2.600,- 8.190,- +1.000,- +2.600,- +3.600,- 10.690,-  
 23.06. - 04.07. 12/11 10.390,- +1.100,- +2.800,- +3.800,- 11.490,- +2.100,- +2.800,- 8.990,- +1.100,- +2.900,- +4.000,- 11.490,-  
 25.08. - 05.09. 12/11 10.390,- +1.100,- +2.800,- +3.800,- 11.490,- +2.100,- +2.800,- 9.990,- +1.100,- +2.900,- +4.000,- 11.490,-  

PRIMORSKO a LOZENEC - hotel PANORAMA, PENELOPE, ATIVA a penzion BELITE SKALI - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
   PANORAMA PENELOPE BELITE SKALI ATIVA
   základní příplatky za stravu základní příplatky za stravu základní příplatky za stravu základní
   cena  snídaně snídaně+oběd cena snídaně  snídaně+obědě  cena  snídaně  snídaně+oběd cena
   termín      dnů/nocí bez stravy snídaně +večeře +večeře se snídaní +večeře +večeře bez stravy snídaně +večeře  +večeře s polopenzí     

hotel Penelope

hotel Blíženci

hotel Ativa

hotel Panorama

penzion Belite Skali
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Program 55+   ŘECKO

PARALIA - hotel OREA ELENI, OREA ELENI PALACE 
a studia COSMOS - autokarové zájezdy - cena za osobu

  OREA ELENI COSMOS
   OREA ELENI základní  příplatky za  
   PALACE cena stravu snídaně
  termín      dnů/nocí s polopenzí bez stravy + večeře     
 30.05. - 17.06. 19/16 13.990,- 7.990,- +4.800,- 
 15.06. - 28.06. 14/11 8.390,- 5.990,- +3.300,- 
 26.06. - 07.07. 12/9 8.390,- 6.290,- +2.700,- 
 19.08. - 30.08. 12/9 8.790,- 6.290,- +2.700,- 
 28.08. - 10.09. 14/11 8.990,- 5.990,- +3.300,- 
 08.09. - 22.09. 15/12 9.490,- 6.290,- +3.600,- 
 20.09. - 05.10. 16/13 9.490,- 6.290,- +3.900,-    

PARALIA - hotel OREA ELENI, OREA ELENI PALACE 
a studia COSMOS - letecky z Brna - cena za osobu

  OREA ELENI COSMOS
   OREA ELENI základní  příplatky za  
   PALACE cena stravu snídaně
  termín      dnů/nocí s polopenzí bez stravy + večeře     
 15.06. - 25.06. 11/10 11.490,- 10.490,- +2.800,- 
 27.08. - 07.09. 12/11 12.490,- 11.490,- +3.100,- 
 07.09. - 17.09. 11/10 11.490,- 10.490,- +2.800,- 

  termín      dnů/nocí s polopenzí   

 07.06. - 21.06. 15/14 14.990,-  
 14.06. - 28.06. 15/14 14.990,-  
 06.09. - 20.09. 15/14 14.990,-  

PARALIA - hotel OREA ELENI a OREA ELENI PALACE 
- letecky z Prahy- cena za osobu

   SISSY VIOLETTA MARVIN
    základní příplatky základní příplatky
   cena cena za stravu cena za stravu
  termín      dnů/nocí s polopenzí se snídaní snídaně+večeře se snídaní snídaně+večeře  

   SISSY VIOLETTA MARVIN
    základní příplatky základní příplatky
   cena cena za stravu cena za stravu
  termín      dnů/nocí s polopenzí se snídaní snídaně+večeře se snídaní snídaně+večeře  

 03.06. - 17.06. 15/12 10.790,- 7.990,- +3.800,- 7.990,- +3.800,-  
 15.06. - 28.06. 14/11 10.790,- 7.990,- +3.500,- 7.490,- +3.500,-  
 26.06. - 07.07. 12/9 10.490,- 7.990,- +2.900,- 7.490,- +2.900,-  
 19.08. - 30.08. 12/9 10.490,- 8.790,- +2.900,- 7.990,- +2.900,-  

 28.08. - 10.09. 14/11 10.990,- 8.290,- +3.500,- 7.490,- +3.500,-  
 08.09. - 22.09. 15/12 10.990,- 8.290,- +3.800,- 7.490,- +3.800,-  
 20.09. - 05.10. 16/13 10.990,- 8.690,- +4.100,- 7.990,- +4.100,-  

KAMENA VOURLA - hotel SISSY, VIOLETTA a aparthotel MARVIN - autokarové zájezdy - cena za osobu 

   AKROPOLIS MAKEDON, MICHALIS, STELITSA  SAKIS
   základní příplatky základní příplatky základní příplatky
   cena za stravu cena za stravu cena za stravu
  termín      dnů/nocí bez stravy snídaně+večeře bez stravy snídaně+večeře bez stravy snídaně+večeře  

 15.06. - 25.06. 11/10 9.990,- +3.000,- 10.490,- +4.100,- 10.490,- +4.100,-  
 27.08. - 07.09. 12/11 10.790,- +3.300,- 11.490,- +4.500,- 11.490,- +4.500,-  
 07.09. - 17.09. 11/10 9.990,- +3.000,- 10.490,- +4.100,- 10.490,- +4.100,-  

FOURKA, SARTI a TORONI - klubový aparthotel AKROPOLIS, rezidence MAKEDON, 
MICHALIS, vila STELITSA a aparthotel SAKIS - letecky z Brna - cena za osobu 

 04.06. - 18.06. 15/14 11.990,- +4.200,-  
 11.06. - 25.06. 15/14 11.990,- +4.200,-  
 10.09. - 24.09. 15/14 11.990,- +4.200,-  

FOURKA - klubový aparthotel AKROPOLIS 
- letecky z Prahy - cena za osobu

   základní cena příplatky za stravu
  termín      dnů/nocí bez stravy snídaně + večeře 

ŘECKO AUTOKAREM
speciální prodloužené pobyty na 12-16 dnů - doprava je 
zajištěna pohodlnými autokary s klimatizací, WC a mož-
ností občerstvení. Možnost výběru místa v autobuse 
= místenky zdarma (nutno uvést písemně na Smlouvu 
o zájezdu)

LETECKY z Ostravy, Brna a Prahy
prodloužené pobyty na 11-15 dnů, 

letecky přímým letem 

FOURKA 
Klubový aparthotel AKROPOLIS 

- s bazénem a polopenzí, místenky zdarma 
(autokarové zájezdy)

- odjezdy také ze severních, středních 
a východních Čech bez příplatků

- vystoupení - Řecký večer ZDARMA
- 2 x týdně zdarma doprava z hotelu 
do centra letoviska a zpět (nákupy)

SARTI a TORONI 
Rezidence MICHALIS, MAKEDON, 

STELITSA a aparthotel SAKIS 
- místenky zdarma (autokarové zájezdy)
- odjezdy také ze severních, středních 

a východních Čech bez příplatků

PARALIA 
Hotel OREA ELENI a OREA ELENI PALACE 
- s polopenzí, klimatizace na pokojích zdarma

- místenky zdarma (autokarové zájezdy)

PARALIA 
Studia COSMOS 

- místenky zdarma (autokarové zájezdy)

KAMENA VOURLA 
Hotel SISSY  

- s  bazénem a polopenzí, místenky zdarma 
(autokarové zájezdy)

masáž 30 minut ZDARMA nebo lodní výlet 
na Lichadoniské ostrovy ZDARMA

(dle výběru klienta) 

KAMENA VOURLA 
Hotel VIOLETTA 

- přímo u pláže
- místenky zdarma (autokarové zájezdy)

KAMENA VOURLA 
Aparthotel MARVIN 

- s bazénem 
- místenky zdarma (autokarové zájezdy)

KAMENA VOURLA 
Vila PERSEFONI 

- místenky zdarma (autokarové zájezdy)

Více informací o letoviscích, ubytování, stravě, 
dopravě a dalších službách viz strana 40-60.

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ OKRUH ŘECKEM 
naleznete na straně č. 58

   AKROPOLIS MAKEDON, MICHALIS, STELITSA
   základní příplatky za stravu základní  příplatky za stravu
   cena snídaně cena snídaně
  termín      dnů/nocí bez stravy + večeře bez stravy + večeře       

 03.06. - 17.06. 15/12 4.990,- +3.600.- 5.990,-  +5.000,-  
 15.06. - 28.06. 14/11 5.490,- +3.300,- 6.690,- +4.600,-  
 26.06. - 07.07. 12/9 5.990,- +2.700,- 6.990,- +3.700,-  
 19.08. - 30.08. 12/9 6.290,- +2.700,- 7.490,- +3.700,-  
 28.08. - 10.09. 14/11 5.990,- +3.300,- 7.190,- +4.600,-  
 08.09. - 22.09. 15/12 5.490,- +3.600.- 6.690,- +5.000,-  
 20.09. - 05.10. 16/13 4.990,- +3.900,- 5.990,- +5.400,-  

FOURKA a SARTI - klubový aparthotel AKROPOLIS, rezidence MAKEDON, 
MICHALIS, vila STELITSA - autokarové zájezdy - cena za osobu

 07.06. - 21.06. 15/14 18.990,- 15.990,- +4.600,- 15.990,- +4.600,- 13.990,- +1.600,- +6.200,-  
 14.06. - 28.06. 15/14 18.990,- 15.990,- +4.600,- 15.990,- +4.600,- 13.990,- +1.600,- +6.200,-  
 06.09. - 20.09. 15/14 18.990,- 15.990,- +4.600,- 15.990,- +4.600,- 13.990,- +1.600,- +6.200,-  
 13.09. - 20.09. 15/14 18.990,- 15.990,- +4.600,- 15.990,- +4.600,- 13.990,- +1.600,- +6.200,-  

KAMENA VOURLA - hotel SISSY, VIOLETTA, aparthotel MARVIN a PERSEFONI - letecky z Prahy - cena za osobu
   SISSY VIOLETTA MARVIN PERSEFONI
   základní základní příplatky základní příplatky základní příplatky příplatky
   cena cena za stravu  cena za stravu cena za stravu za stravu
   termín      dnů/nocí s polopenzí se snídaní snídaně+večeře se snídaní snídaně+večeře bez stravy snídaně polopenze    

aparthotel Akropolis

hotel Orea Eleni Palace
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Program 55+   CHORVATSKO

   BABAJA JOSKO a TEO VELIMIR
   základní příplatky základní příplatky základní příplatky
   cena za stravu cena za stravu cena za stravu
  termín      dnů/nocí bez stravy snídaně+večeře bez stravy snídaně+večeře bez stravy snídaně+večeře  

   BABAJA JOSKO a TEO VELIMIR
   základní příplatky základní příplatky základní příplatky
   cena za stravu cena za stravu cena za stravu
  termín      dnů/nocí bez stravy snídaně+večeře bez stravy snídaně+večeře bez stravy snídaně+večeře  

 01.06. - 17.06. 17/14 5.590,- +5.800,- 6.590,- +4.400,- 6.390,- +4.400,-  
 08.06. - 20.06. 13/10 5.590,- +4.100,- 5.390,- +3.100,- 5.190,- +3.100,-  
 15.06. - 01.07. 17/14 7.590,- +5.800,- 7.390,- +4.400,- 7.190,- +4.400,-  
 18.06. - 01.07. 14/11 6.390,- +4.550,- 5.790,- +3.400,- 5.590,- +3.400,-  

 31.08. - 13.09. 14/11 5.990,- +4.550,- 4.990,- +3.400,- 4.790,- +3.400,-  
 31.08. - 16.09. 17/14 7.190,- +5.800,- 7.390,- +4.400,- 7.190,- +4.400,-  
 07.09. - 23.09 17/14 6.390,- +5.800,- 6.590,- +4.400,- 6.390,- +4.400,-  
 14.09. - 30.09. 17/14 5.590,- +5.800,- 5.790,- +4.400,- 5.590,- +4.400,-  

OMIŠ - DUČE a GRADAC - vila BABAJA, vila JOSKO, TEO a penzion VELIMIR - autokarové zájezdy - cena za osobu 

Více informací o letoviscích, ubytování, stravě, 
dopravě a dalších službách zahrnutých 
a nezahrnutých v ceně zájezdů apod. 

viz strana 61-90.

Další výhody programu 55+ v Chorvatsku:
VÝHLED NA MOŘE BEZ PŘÍPLATKU 
- hotel CROATIA SYDNEY, Vila JOSKO, DAMIR, JURE 
a TEO, VLADO a ZUZANA

MÍSTENKY V AUTOBUSE ZDARMA
- všechny zájezdy v červnu a září do Omiše, Promajny, 
Drveniku, Podaci a Gradacu.

JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE BEZ PŘÍPLATKŮ  
- v termínech pobytů do 9.6. a po 8.9.2018 v chatách, 
vilách, penzionech a hotelích - kemp Uvala Borova, 
vila Sirena, Vlado, Zuzana, Selma, Musa, Luna, Babaja 
a všech vilách v Gradacu do 16.6. a po 8.9.2018

Další pobytové zájezdy se slevou 
až 18% v Programu 55+ viz strana 4

CHORVATSKO AUTOKAREM
speciální prodloužené pobyty na 13-17 dnů - doprava je 
zajištěna pohodlnými autokary s klimatizací, WC a mož-
ností občerstvení. Možnost výběru místa v autobuse 
= místenky zdarma (nutno uvést písemně na Smlouvu 
o zájezdu). 

GRADAC - Vila JOSKO, TEO 
a Penzion VELIMIR  

- místenky zdarma
- jednolůžkové pokoje bez příplatků 

(platí pro pobyty do 16.6. a po 8.9.2018)

OMIŠ - Vila BABAJA  
- s bazénem (písečná pláž), místenky zdarma, 

- jednolůžkové pokoje bez příplatků 
(platí pro pobyty do 9.6. a po 15.9.2018)

OMIŠ - Penzion STAR 
- s polopenzí a vnitřním bazénem, 

místenky zdarma, 1 den vstup do vnitřního 
bazénu zdarma

MIMICE - Hotel CROATIA SYDNEY
- s polopenzí, místenky zdarma

PODACA - Kemp UVALA BOROVA  
- dřevěné chatky, místenky zdarma

DRVENIK - Vila SIRENA 
- přímo u pláže, místenky zdarma

Všimli jste si zajímavých 
pobytově-poznávacích zájezdů 

do Bulharska na str. 37 
a do Španělska na str. 94

   CROATIA SIRENA UVALA BOROVA
   SYDNEY základní příplatky základní příplatky
   cena cena za stravu cena za stravu
  termín      dnů/nocí s polopenzí bez stravy snídaně+večeře bez stravy snídaně+večeře  

   CROATIA SIRENA UVALA BOROVA
   SYDNEY základní příplatky základní příplatky
   cena cena za stravu cena za stravu
  termín      dnů/nocí s polopenzí bez stravy snídaně+večeře bez stravy snídaně+večeře  

 01.06. - 17.06. 17/14 10.690,- 6.590,- +5.800,- 5.790,- +5.800,-  
 08.06. - 20.06. 13/10 8.190,- 5.390,- +4.100,- 4.990,- +4.100,-  
 15.06. - 01.07. 17/14 11.490,- 8.990,- +5.800,- 7.390,- +5.800,-  
 18.06. - 01.07. 14/11 8.190,- 6.490,- +4.550,- 5.790,- +4.550,-  

 31.08. - 13.09. 14/11 8.590,- 5.790,- +4.550,- 5.490,- +4.550,-  
 31.08. - 16.09. 17/14 11.490,- 7.390,- +5.800,- 7.390,- +5.800,-  
 07.09. - 23.09 17/14 10.690,- 6.590,- +5.800,- 6.590,- +5.800,-  
 14.09. - 30.09. 17/14 9.890,- 5.790,- +5.800,- 5.790,- +5.800,-  

MIMICE, DRVENIK a PODACA - hotel CROATIA SYDNEY, vila SIRENA a kemp UVALA BOROVA - autokarové zájezdy - cena za osobu 

Gradac

vila Josko

penzion Velimir

vila Babaja


