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V průběhu pobytu neopomeňte navštívit přístav Vasco 
da Gama (nazvaný podle portugalského mořeplavce, 
který zde přistál v roce 1498) s vyhlídkou Pilot Point. 
Vesnička Čandor situovaná mezi rýžovými políčky je 
krásným příkladem koloniálních sídel. Další koloniální 
paláce naleznete v uličkách městečka Lutolim (Miran-
da House).

Doprava do Goa je zajištěna pohodlnými lety z Prahy 
a Vídně s přestupem v Helsinkách se společností 
Finnair. Odlety každou středu a neděli, návraty pak kaž-
dé pondělí a čtvrtek. 

Odlet z Prahy: 11:25 nebo z Vídně v 11:15 hod. 
/ přílet do Helsinek: 14:35, odlet z Helsinek ve 20:30 
hod., přílet do Goa v 08:10 ráno následujícího dne. 
Cesta včetně přestupu trvá cca 16 hodin.

Odlet zpět z Goa: 09:55 hod., přílet do Helsinek 
v 15:15 hod., odlet do Prahy v 17:35 a Vídně v 17:00 
hod. Přílet do Prahy v 18:45 hod., do Vídně v 18:30 
hod. Cesta včetně přestupu trvá cca 13 hodin.

Měnou je Indická rupie. 100 INR pořídíte za cca 
35 Kč. Ceny suvenýrů, služeb, jídla a pití v restauracích 
a barech jsou na naše poměry velmi přijatelné. 

Delegát: o Vaše pohodlí se bude starat česky / slo-
vensky mluvící delegát v místě pobytu, který bude zajiš-
ťovat také nabídku fakultativních výletů

Vízum do Indie lze sjednat na Velvyslanectví Indické 
republiky v Praze, nebo rychle a pohodlně elektronicky 
(e-VISA), k získání je potřeba čtvercová fotografi e (mi-
nimální rozměr 350 x 350 pixelů a velikost 10 kB až 
1 MB), kopie datové stránky cestovního pasu a uhrazení 
poplatku. Víza jsou vyřízena obvykle za 3-4 dny. Popla-
tek za elektronické vízum zajištěné prostřednictvím naší 
CK je 1390,- Kč/os. Platnost cestovního pasu musí být 
nejméně 6 měsíců po plánovaném návratu do ČR. 

Počasí: V regionu Goa jsou tři roční období, období 
horka (únor až červen) s průměrnými teplotami kolem 
30 °C, monzunů (červen až září) s vysokou vlhkostí 
a zimy (od října do ledna) s velmi příjemnými teplotami, 
které málokdy překračují 30 °C a prakticky bez srážek. 
Období od října do dubna je tak nejlepším a nejoblíbeněj-
ším obdobím pro koupání i poznávání této části Indie.

Tento okouzlující kus země leží na západě 
indického subkontinentu a patří k nejmenším, 
avšak nejbohatším spolkovým státům Indie. 
Největšími městy jsou Panaji (hlavní město), 
Margao, Mapusa a Vasco da Gama (zde je také 
moderní letiště GOA international).

Návštěvníky okouzlí dlouhé, čisté písečné pláže omývané Arabským mořem s nekonečnou řadou kokosových palem, 
bujná tropická vegetace, dobré služby, skvělá kuchyně a vysoká úroveň bezpečnosti. Goa se snaží svou úrovní 
vyrovnat evropským a jiným světovým turistickým destinacím. Snad nikde jinde na světě si nedáte tak dobrou 
rybu s rýží dochucenou kari kořením jako právě zde.

Indie - GoaINDIE – Goa Beach

Bengálský záliv

Goa

Jaipur Agra

Delhi

Arabské moře

Indie

 XI. XII. I. II. III. IV.   
 28 27 26 26 27 29   
 29 28 27 28 28 29   
 42 9 2 5 8 15   

Měsíc   
Průměrná teplota vzduchu (°C)
 Průměrná teplota vody (°C)      
Průměrné srážky (mm)               

INDIE - GOA

www.bontonck.cz



3

Poloha: hotelový resort se nachází 
v oblasti Calangute, 45 km od letiště 
Goa. V okolí hotelu jsou obchody, bary, 
plážové bary i restaurace. Písečná pláž 
je 50 m od resortu.

Ubytování: ve třech budovách resortu 
je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích 
s možností jedné přistýlky (dospělí) 
nebo dvou přistýlek (děti do 12-ti let). 
Pokoje jsou vybaveny vlastním soc. za-
řízením (SWC, fén), individuální klima-
tizací, koutkem pro přípravu kávy a 
čaje, TV, telefonem, sejfem (bezplatně), 
Wi-Fi (za poplatek) a minibarem (za po-
platek). Pokoje mají výhled na moře, na 
bazén nebo do zahrady (výhledy nelze 
garantovat, pokoje rozděluje hotelová 
recepce). Dětská postýlka na vyžádání 
bezplatně.

Vybavení: recepce, restaurace, bar, 
venkovní bazén, fi tness centrum, dět-
ský bazén, dětské hřiště (bezplatně), za 
poplatek: lázeňské centrum - masáže, 
salón krásy, čistírna, business centrum, 
internetová kavárna, lékařská péče 
na telefonu, půjčovna aut, směnárna, 
obchůdek se suvenýry. Hotel zajišťuje 
denně večerní animační programy pro 
děti i dospělé (živá hudba, grilování, kul-
turní představení...). Internet (Wi-Fi) ve 
veřejných prostorách hotelu bezplatně.

Stravování: snídaně nebo polopenze 
formou bufetu

Pláž: písečná pláž Calangute Beach 
pouhé 3 minuty chůze od hotelu, ruč-
níky bezplatně k dispozici u hotelového 
bazénu, plážový servis a sporty za po-
platek

Hotel Goan Heritage ***

Hotel Goan Heritage ***

Sancoale

Calangute Beach

Mormugao

Calangute
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Ponda
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Curchorem

Panaji
Goa

Maharashtra

Karnataka

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Goa - Praha (s přestupem) nebo Vídeň - Goa - Vídeň (s přestupem) dle výběru klienta včetně všech 
tax a poplatků, přepravu z letiště do místa ubytování a zpět, 7/10/11x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji deluxe, uvedenou stravu (viz tabulka), 
služby česky/slovensky mluvícího delegáta v destinaci, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 45,- Kč/os./den, spropitné, příplatky (viz tabulka), fakulta-
tivní služby, vstupní vízum
*Svátky: povinný příplatek za Silvestrovský galavečer dosp. os./dítě: 2.490,-/1.190,- Kč

           příplatky za
  st-čt / ne-po základní cena základní cena ne-čt základní cena základní cena st-po základní cena základní cena jednolůžkový
    období      dnů/nocí se snídaní s polopenzí dnů/nocí se snídaní s polopenzí dnů/nocí se snídaní s polopenzí pokoj   

 01.11. - 16.12. 9/7 34.990,- 37.790,- 12/10 38.990,- 42.990,- 13/11 39.990,- 44.390,- 1.190,-  
 17.12. - 08.01.* 9/7 40.990,- 43.790,- 12/10 46.990,- 50.990,- 13/11 48.990,- 53.390,- 1.990,-  
 09.01. - 22.03. 9/7 35.990,- 38.790,- 12/10 39.990,- 43.990,- 13/11 40.990,- 45.390,- 1.190,-  
     dítě do 6-ti let bez nároku na lůžko  27.990,- 27.990,-  27.990,- 27.990,-  27.990,- 27.990,-  
     dítě do 12-ti let na přistýlce / svátky* 29.990,- / 31.990,-* +1.400,- 30.990,- / 33.990,-* +2.000,- 31.490,- / 34.990,-* +2.200,-  
     dospělí na přistýlce / svátky* 31.990,- / 33.990,-* +2.800,- 33.990,- / 36.990,-* +4.000,-  34.990,- / 37.990,-* +4.400,-  

GOA - Hotel GOAN HERITAGE *** -  letecky z Prahy a Vídně - cena za osobu
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Hotel Double Tree by Hilton *****

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Goa - Praha (s přestupem) nebo Vídeň - Goa - Vídeň (s přestupem) dle výběru klienta včetně všech tax a poplatků, přepravu z letiště do místa ubytování 
a zpět, 7/10/11x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji lagoon view, uvedenou stravu (viz tabulka), služby česky/slovensky mluvícího delegáta v destinaci, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.    
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 45,- Kč/os./den, spropitné, příplatky (viz tabulka), fakultativní služby, vstupní vízum
*Svátky: příplatek za Silvestrovský galavečer dosp. os./dítě: 4.990,-/2.490,- Kč

               příplatky za
   st-čt / ne-po základní cena základní cena základní cena  ne-čt základní cena základní cena základní cena st-po základní cena základní cena základní cena jednolůžkový
    období      dnů/nocí se snídaní s polopenzí s plnou penzí dnů/nocí se snídaní s polopenzí s plnou penzí dnů/nocí se snídaní s polopenzí s plnou penzí pokoj   

 01.11. - 16.12. 9/7 36.990,- 38.990,- 41.990,- 12/10 40.990,- 43.990,- 47.990,- 13/11 42.990,- 46.290,- 50.690,- 1.490,-  
 17.12. - 08.01.* 9/7 49.990,- 51.990,- 54.990,- 12/10 58.990,- 61.990,- 65.990,- 13/11 61.990,- 65.290,- 69.690,- 3.290,-  
 09.01. - 28.02. 9/7 37.990,- 39.990,- 42.990,- 12/10 42.990,- 45.990,- 49.990,- 13/11 43.990,- 47.290,- 51.690,- 1.590,-  
 01.03. - 22.03. 9/7 35.990,- 37.990,- 40.990,- 12/10 39.990,- 42.990,- 46.990,- 13/11 40.990,- 44.290,- 48.690,- 1.290,-  
    dítě do 6-ti let bez nároku na lůžko  27.990,- 27.990,- 27.990,-  27.990,- 27.990,- 27.990,-  27.990,- 27.990,- 27.990,-     
    dítě do 12-ti let na přistýlce / svátky* 29.990,- / 31.990,- +1.000,- +2.500,- 31.490,- / 33.990,- +1.500,- +3.500,- 31.990,- / 34.990,- +1.650,- +3.650,-     
    dospělí na přistýlce / svátky* 33.990,- / 35.990,- +2.000,- +5.000,- 35.990,- / 38.990,- +3.000,- +7.000,- 36.990,- / 40.990,- +3.300,- +7.700,--     

GOA - Hotel DOUBLE TREE BY HILTON ***** -  letecky z Prahy a Vídně - cena za osobu

Sancoale

Baga Beach

Mormugao

Calangute

Mapusa

Ponda

Margao

Cuncolim

Curchorem

Panaji
Goa

Maharashtra

Karnataka

Poloha: jeden z nejelegantnějších 
hotelů v oblasti Goa s excelentními 
službami ležící v letovisku Baga neda-
leko stejnojmenné pláže, která patří 
k nejkrásnějším v oblasti.  V blízkosti 
hotelu se nachází sobotní noční plovou-
cí trh Ingo. 

Ubytování: je zajištěno ve dvoulůž-
kových pokojích s možností jedné při-
stýlky (dospělí nebo dítě) lagoon view 
s vlastním soc. zařízením (SWC, fén), 
TV, sejfem (bezplatně), individuální 
klimatizací, koutkem pro přípravu kávy 
a čaje, Wi-Fi (za poplatek) a minibarem 
(za poplatek). Pokoje mají výhled do 
zahrady. 

Vybavení: recepce, dvě restaurace, 
bar, venkovní bazén, dětský bazén, 
dětský klub, fi tness centrum, lobby bar, 
lázeňské centrum (masáže, kosmeti-
ka), stolní tenis, dětské hřiště, herna, 

čistírna, business centrum, výtah, lékař 
na telefonu, bezplatné Wi-Fi ve veřej-
ných prostorách hotelu

Stravování: snídaně, polopenze, nebo 
plná penze formou bufetu, k dispozici 
také dětské menu

Pláž: písečná pláž Baga vzdálená od 
hotelu cca 2000 m (hotelový bus), ruč-
níky jsou bezplatně k dispozici u hote-
lového bazénu, plážový servis a sporty 
za poplatek

Hotel Double Tree by Hilton *****
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Poloha: hotelový resort je situován 
v tropické zahradě s kokosovými pal-
mami přímo u písečné pláže v letovis-
ku Candolim v severní části Goa, cca 
60 km od letiště. V blízkosti hotelu se 
nachází obchůdky, bary i restaurace. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje deluxe 
s možností jedné přistýlky umístěné v 
jedné ze tří dvoupatrových budov hotelu 
mají vlastní soc. zařízení (SWC, fén), in-
dividuální klimatizaci, balkón nebo tera-
su, TV, telefon, sejf (bezplatně), koutek 
pro přípravu kávy a čaje, Wi-Fi (za po-
platek). Standardní pokoje deluxe mají 
výhled do zahrady. Za příplatek je mož-
no zajistit pokoje vyšší kategorie - Coco 
wood Cottage s balkónem, výhledem 
na moře a možností až dvou přistýlek, 

nebo pokoje luxury a premium suites 
(max. 4 osoby). Hotel pořádá (za popla-
tek) kurzy rybaření, jógu, vodní sporty 
a různé výlety.

Vybavení: recepce, 2 restaurace a 3 
bary, venkovní bazén, lázeňské cent-
rum (masáže, kosmetika), ayurvédské 
centrum, prádelna, business centrum, 
internet kafé, lékař na telefonu, dětské 
hřiště, Wi-Fi ve společných prostorách 
bezplatně

Stravování: snídaně formou bufetu

Pláž: písečná pláž Mandrem beach pří-
mo před hotelem (na pláž se přechází 
po mostě přes řeku), ručníky jsou bez-
platně k dispozici u hotelového bazénu, 
plážový servis a sporty za poplatek

Hotel Riva Beach resort ****

Hotel Riva Beach resort ****

Sancoale

Candolim Beach

Mormugao

Calangute

Mapusa

Ponda

Margao

Cuncolim

Curchorem

Panaji
Goa

Maharashtra

Karnataka

Cena zahrnuje:  leteckou přepravu Praha - Goa - Praha (s přestupem) nebo Vídeň - Goa - Vídeň (s přestupem) dle výběru klienta včetně všech 
tax a poplatků, přepravu z letiště do místa ubytování a zpět, 7/10/11x ubytování ve standardním dvoulůžkovém pokoji se snídaněmi, služby 
česky/slovensky mluvícího delegáta v destinaci, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: : komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 45,- Kč/os./den, spropitné, příplatky (viz tabulka), fakulta-
tivní služby, vstupní vízum 
*Svátky: příplatek za Vánoční večeři dosp. os./dítě: +1.790,-/890,- Kč, příplatek za Silvestrovský galavečer dosp. os./dítě: 2.490,-/1.290,- Kč
Příplatky: ubytování v pokojích vyšší kategorie / svátky*: pokoje v Coco wood cottages + 150,-/300*,- Kč/os./noc, ubytování v luxury room 
+ 300,-/600*,- Kč/os./noc, ubytování v premium suite + 450,-/900*,- Kč/os./noc

  st-čt / ne-po základní cena ne-čt základní cena st-po základní cena příplatky za
    období      dnů/nocí se snídaní dnů/nocí se snídaní dnů/nocí se snídaní jednolůžkový pokoj   

 01.11. - 15.11. 9/7 31.990,- 12/10 33.990,- 13/11 34.990,- 2.390,-  
 16.11. - 30.11. 9/7 32.990,- 12/10 34.990,- 13/11 35.990,- 2.790,-  
 01.12. - 16.12. 9/7 32.990,- 12/10 35.990,- 13/11 36.990,- 2.990,-  
 17.12. - 08.01.* 9/7 38.990,- 12/10 42.990,- 13/11 44.990,- 4.990,-  
 09.01. - 23.03. 9/7 33.990,- 12/10 36.990,- 13/11 37.990,- 3.390,-  
    dítě do 6-ti let bez nároku na lůžko  27.990,-  27.990,-  27.990,-   
    dítě do 12-ti let na přistýlce  29.990,-  30.990,-  31.490,-   
    dospělí na přistýlce  30.990,-  32.990,-  33.490,   

GOA - Hotel RIVA BEACH RESORT **** boutigue -  letecky z Prahy a Vídně - cena za osobu se snídaní
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Hotel Nanu resort ***+

** bude poskytnuta matrace nebo přistýlka
Cena zahrnuje:  leteckou přepravu Praha - Goa - Praha (s přestupem) nebo Vídeň - Goa - Vídeň (s přestupem) dle výběru klienta včetně všech 
tax a poplatků, přepravu z letiště do místa ubytování a zpět, 7/10/11x ubytování ve standardním dvoulůžkovém pokoji se snídaněmi, služby 
česky/slovensky mluvícího delegáta v destinaci, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 45,- Kč/os./den, spropitné, příplatky (viz tabulka), fakulta-
tivní služby, vstupní vízum    *Svátky: příplatek za Vánoční večeři dosp. os./dítě do 8-mi let: +2.490,-/1.290,- Kč, příplatek za Silvestrovský 
galavečer dosp. os./dítě: 2.990,-/1.490,- Kč    Příplatky: ubytování v pokojích vyšší kategorie / svátky*: pokoje executive + 150,-/300*,- Kč/
os./noc, ubytování v pokojích Villa + 300,-/600*,- Kč/os./noc

  st-čt / ne-po základní cena ne-čt základní cena st-po základní cena příplatky za
    období      dnů/nocí se snídaní dnů/nocí se snídaní dnů/nocí se snídaní jednolůžkový pokoj   

 01.11. - 26.12. 9/7 32.990,- 12/10 35.990,- 13/11 36.990,- 890,-  
 27.12. - 08.01.* 9/7 35.990,- 12/10 39.990,- 13/11 40.990,- 1.190,-  
 09.01. - 15.02. 9/7 33.990,- 12/10 36.990,- 13/11 38.990,- 890,-  
 16.02. - 22.03. 9/7 32.990,- 12/10 35.990,- 13/11 36.990,- 890,-  
    dítě do 6-ti let bez nároku na lůžko 27.990,- 27.990,- 27.990,-   
    dítě do 12-ti let na přistýlce** 28.990,- 29.990,- 30.490,-   
    dospělí na přistýlce / svátky* 30.990,- 32.990,- 33.990,-   

GOA - Hotel NANU RESORT ***+ -  letecky z Prahy a Vídně - cena za osobu se snídaní

Sancoale

Betalbatim Beach

Mormugao

Calangute

Mapusa

Ponda

Margao

Cuncolim

Curchorem

Panaji
Goa

Maharashtra

Karnataka

Poloha: hotelový resort se nachází 
v jižní části Goa v letovisku Betalbatim 
Beach, cca 20 km od letiště, obklopen 
tropickou zelení, cca 100 m od písečné 
pláže. Resort je tvořen 23 bungalovy 
a vilkami

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až dvou přistýlek (max. 3 dospělí 
a 1 dítě do 12-ti let) jsou umístěné v 
přízemí bungalovů. Pokoje s výhledem 
do zahrady mají vlastní soc. zařízení 
(SWC, fén), individuální klimatizaci, 
balkón nebo terasu, TV, telefon, sejf 
(bezplatně), koutek pro přípravu kávy 
a čaje, Wi-Fi (bezplatně). Za příplatek 
jsou k dispozici pokoje vyšší kategorie 

Executive a Villas (umístěné v prvním 
patře mající větší půdorys).

Vybavení: recepce, 2 restaurace a 3 
bary, venkovní bazén, lázeňské centrum 
(masáže, kosmetika), prádelna, busi-
ness centrum, lékař na telefonu, dětské 
hřiště, stolní tenis (bezplatně) Wi-Fi 
ve společných prostorách (bezplatně)

Stravování: snídaně formou bufetu, 
možnost zajištění dětského menu na 
vyžádání

Pláž: písečná pláž přímo před hotelem 
(100 m), ručníky jsou bezplatně k dis-
pozici u hotelového bazénu, plážový 
servis a sporty za poplatek

Hotel Nanu resort ***+
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Poloha: hotelový resort se nachází 
v jižní části Goa v letovisku Colva, cca 
30 km od letiště. Hlavní město Goa 
Panadží je vzdáleno 35 km, správní 
centrum oblasti - město Margao je vzdá-
leno 5 km. Hotel je obklopen tropickou 
zelení a vzdálen cca 300 m od písečné 
pláže. Obchody a restaurace, bary a ka-
várny jsou cca 1 km od hotelu. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje deluxe 
s možností až dvou přistýlek (max. 2 
dospělí a 2 děti do 12-ti let) jsou umís-
těny v hlavní budově nebo v jedné ze 
17 hotelových vilek. Pokoje mají vlastní 
soc. zařízení (SWC, fén), individuální 
klimatizaci, balkón nebo terasu, TV, 
telefon, sejf (bezplatně), koutek pro 
přípravu kávy a čaje, minibar a Wi-Fi 
(za poplatek). 

Vybavení: recepce, dvě restaurace 
a bar, 2 venkovní bazény s oddělenou 
částí pro děti, animace pro děti, lázeň-
ské centrum (masáže, kosmetika), 
fi tness centrum, prádelna, lékař na 
telefonu, dětské hřiště, stolní tenis (bez-
platně) Wi-Fi ve společných prostorách 
(bezplatně). Hotel pořádá příležitostné 
animační programy a tématické večery 
s živou hudbou.

Stravování: ALL INCLUSIVE - snídaně, 
obědy a večere formou bufetu, místní 
alkoholické a nealkoholické nápoje, 
svačinky v průběhu dne

Pláž: písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře cca 300 m od hotelu, ruč-
níky jsou bezplatně k dispozici u bazénu, 
plážový servis a sporty za poplatek

Hotel Baywatch resort ****

Hotel Baywatch resort **** all inclusive

Sancoale

Colva Beach

Mormugao

Calangute

Mapusa

Ponda

Margao

Cuncolim

Curchorem

Panaji
Goa

Maharashtra

Karnataka

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Goa - Praha (s přestupem) nebo Vídeň - Goa - Vídeň (s přestupem) dle výběru klienta včetně všech 
tax a poplatků, přepravu z letiště do místa ubytování a zpět, 7/10/11x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji deluxe s ALL INCLUSIVE, služby 
česky/slovensky mluvícího delegáta v destinaci, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 45,- Kč/os./den, spropitné, příplatky (viz tabulka), fakulta-
tivní služby
*Svátky: příplatek za Vánoční večeři dosp. os./dítě: +1.990,-/990,- Kč, příplatek za Silvestrovský galavečer dosp. os./dítě: 2490,-/1.190,- Kč

  st-čt / ne-po základní cena ne-čt základní cena st-po základní cena příplatky za
    období      dnů/nocí s ALL INCLUSIVE dnů/nocí s ALL INCLUSIVE dnů/nocí s ALL INCLUSIVE jednolůžkový pokoj   

 01.11. - 16.12. 9/7 38.990,- 12/10 43.990,- 13/11 44.990,- 1.290,-  
 17.12. - 08.01.* 9/7 46.990,- 12/10 53.990,- 13/11 56.990,- 2.490,-  
 09.01. - 28.02. 9/7 38.990,- 12/10 43.990,- 13/11 45.990,- 1.390,-  
 01.03. - 22.03. 9/7 38.990,- 12/10 43.990,- 13/11 44.990,- 1.290,-  
    dítě do 6-ti let bez nároku na lůžko  27.990,-  27.990,-  27.990,-   
    dítě do 12-ti let na přistýlce  32.990,-  34.990,-  35.990,-   
    dospělí na přistýlce  35.990,-  39.990,-  40.990,-   

GOA - Hotel BAYWATCH RESORT **** -  letecky z Prahy a Vídně - cena za osobu s ALL INCLUSIVE
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Hotel Regenta resort ****

Poloha: hotelový resort se nachází v 
jižní části Goa v letovisku Varca Beach, 
cca 30 km od letiště a 2 km od centra 
letoviska Varca. Hotel je obklopen tro-
pickou zelení a vzdálen cca 250 m od 
písečné pláže. Obchody a restaurace, 
bary a kavárny jsou v blízkosti hotelu.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (max. 2 dospělí a 1 dítě 
do 12-ti let) jsou umístěny v jedné z 23 
hotelových vilek. Pokoje mají vlastní 
soc. zařízení (SWC, fén), individuální 
klimatizaci, balkón nebo terasu, TV, 
telefon, sejf (bezplatně), koutek pro 
přípravu kávy a čaje, minibarem, Wi-Fi 
(bezplatně). Za příplatek jsou k dispo-
zici pokoje vyšší kategorie Pool view a 
Suites.

Vybavení: recepce, restaurace a bar, 
venkovní bazén, dětský bazén, dětský 
klub (pro děti do 8-mi let) s animacemi 

pro děti, lázeňské centrum (masáže, 
sauna, kadeřník, kosmetika), prádelna, 
lékař na telefonu, dětské hřiště, stolní 
tenis (bezplatně) Wi-Fi ve společných 
prostorách (bezplatně)

Stravování: snídaně, polopenze nebo 
plná penze formou bufetu

Pláž: písečná pláž cca 250 m od ho-
telu, ručníky, lehátka a slunečníky na 
pláži jsou bezplatně k dispozici, plážové 
sporty za poplatek

Hotel Regenta resort ****

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Goa - Praha (s přestupem) nebo Vídeň - Goa - Vídeň (s přestupem) dle výběru klienta včetně všech tax a poplatků, přepravu z letiště do místa ubytování 
a zpět, 7/10/11x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji deluxe, uvedenou stravu (viz tabulka), služby česky/slovensky mluvícího delegáta v destinaci, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 45,- Kč/os./den, spropitné, příplatky (viz tabulka), fakultativní služby, vstupní vízum
*Svátky: příplatek za Vánoční večeři dosp. os./dítě: +1.490,-/790,- Kč, příplatek za Silvestrovský galavečer dosp. os./dítě: 2.490,-/1.290,- Kč
Příplatky: ubytování v pokojích vyšší kategorie / svátky*: pokoje pool view + 300,- Kč/os./noc, pokoje luxury suite 600,- Kč/os./noc

               příplatky za
   st-čt / ne-po základní cena základní cena základní cena  ne-čt základní cena základní cena základní cena st-po základní cena základní cena základní cena jednolůžkový
    období      dnů/nocí se snídaní s polopenzí s plnou penzí dnů/nocí se snídaní s polopenzí s plnou penzí dnů/nocí se snídaní s polopenzí s plnou penzí pokoj   

 01.11. - 07.11. 9/7 32.990,- 34.790,- 36.490,- 12/10 35.990,- 38.490,- 40.990,- 13/11 36.990,- 39.790,- 42.490,- 790,-  
 08.11. - 16.12. 9/7 33.990,- 35.790,- 37.490,- 12/10 36.990,- 39.490,- 41.990,- 13/11 37.990,- 40.790,- 43.490,- 790,-  
 17.12. - 27.12.* 9/7 37.990,- 39.790,- 41.490,- 12/10 41.990,- 44.490,- 48.490,- 13/11 42.990,- 45.790,- 48.490,- 1.690,-  
 28.12. - 08.01.* 9/7 39.990,- 41.790,- 43.490,- 12/10 44.990,- 47.490,- 52.490,- 13/11 46.990,- 49.790,- 52.490,- 1.790,-  
 09.01. - 15.02. 9/7 32.990,- 34.790,- 36.490,- 12/10 34.990,- 37.490,- 41.490,- 13/11 35.990,- 38.790,- 41.490,- 690,-  
 16.02. - 22.03. 9/7 31.990,- 33.790,- 35.490,- 12/10 33.990,- 36.490,- 40.490,- 13/11 34.990,- 37.790,- 40.490,- 590,-  
    dítě do 6-ti let bez nároku na lůžko  27.990,- 27.990,- 27.990,-  27.990,- 27.990,- 27.990,-  27.990,- 27.990,- 27.990,-     
    dítě do 12-ti let na přistýlce / svátky* 29.990,- / 30.990,- +900,- +1.800,- 30.990,- / 31.990,- +1.300,- +2.500,- 31.490,- / 32.490,- +1.450,- +2.750,-     
    dospělí na přistýlce / svátky* 30.990,- / 34.990,- +1.800,- +3.500,- 31.990,- / 37.990,- +2.500,- +5.000,- 32.990,- / 38.990,- +2.800,- +5.500,-     

GOA - Hotel Regenta resort **** -  letecky z Prahy a Vídně - cena za osobu

Sancoale

Varca Beach

Mormugao

Calangute

Mapusa

Ponda

Margao

Cuncolim

Curchorem

Panaji
Goa

Maharashtra

Karnataka
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Poloha: hotelový resort se nachází 
v tropické zeleni cca 200 metrů od 
písečné pláže v letovisku Cavelossim, 
cca 35 km od letiště, 50 km od hlav-
ního města Panadží a 19 km od města 
Margao. Nákupní možnosti, restaurace, 
bary a kavárny jsou v blízkosti hotelu. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje „Bou-
tigue“ s možností přistýlky (max. 3 do-
spělí) mají vlastní soc. zařízení (SWC, 
fén), individuální klimatizaci, balkón 
nebo terasu, TV, telefon, sejf (bezplat-
ně), koutek pro přípravu kávy a čaje, 
minibar (za poplatek), Wi-Fi v pokojích 
za poplatek. 

Vybavení: recepce, několik restaurací 
a barů, venkovní bazén, dětský ven-
kovní bazén, nákupní galerie, dětské 

hřiště, dětský klub pro děti do 12-ti 
let, lázeňské centrum (masáže, sauna, 
kosmetika), fi tness centrum, prádelna, 
lékař na telefonu, stolní tenis, Wi-Fi ve 
společných prostorách nebo interne-
tové kavárně (za poplatek). Tenisové 
kurty za poplatek. Hotel pořádá animač-
ní programy pro děti i dospělé a téma-
tické večery s živou hudbou.

Stravování: ALL INCLUSIVE - snídaně, 
obědy a večere formou bufetu, místní 
alkoholické a nealkoholické nápoje, 
svačinky v průběhu dne

Pláž: písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře (prochází se zahradou 
cca 200 m), ručníky jsou k dispozici 
bezplatně k vyzvednutí u bazénu, plá-
žový servis a vodní sporty za poplatek

Novotel Goa Dona Sylvia beach resort ****

Hotel Novotel Goa Dona Sylvia 
beach resort ***** all inclusive

Sancoale

Cavelossim Beach

Mormugao

Calangute

Mapusa

Ponda

Margao

Cuncolim

Curchorem

Panaji
Goa

Maharashtra

Karnataka

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Goa - Praha (s přestupem) nebo Vídeň - Goa - Vídeň (s přestupem) dle výběru klienta včetně všech 
tax a poplatků, přepravu z letiště do místa ubytování a zpět, 7/10/11x ubytování v pokoji boutigue room DBL s ALL INCLUSIVE, služby česky/
slovensky mluvícího delegáta v destinaci, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 45,- Kč/os./den, spropitné, příplatky (viz tabulka), fakulta-
tivní služby, vstupní vízum
*Svátky: příplatek za Vánoční večeři dosp. os./dítě: +3.990,-/1.990,- Kč, příplatek za Silvestrovský galavečer dosp. os./dítě: 4.490,-/2.290,- Kč

  st-čt / ne-po základní cena ne-čt základní cena st-po základní cena příplatky za
    období      dnů/nocí s ALL INCLUSIVE dnů/nocí s ALL INCLUSIVE dnů/nocí s ALL INCLUSIVE jednolůžkový pokoj   

 01.11. - 08.12. 9/7 46.990,- 12/10 54.990,- 13/11 57.990,- 2.190,-  
 09.12. - 16.12. 9/7 46.990,- 12/10 53.990,- 13/11 56.990,- 2.090,-  
 17.12. - 27.12.* 9/7 48.990,- 12/10 56.990,- 13/11 59.990,- 2.290,-  
 28.12. - 08.01.* 9/7 55.990,- 12/10 65.990,- 13/11 69.990,- 2.990,-  
 09.01. - 28.02. 9/7 52.990,- 12/10 62.990,- 13/11 65.990,- 2.790,-  
 01.03. - 22.03. 9/7 51.990,- 12/10 60.990,- 13/11 64.990,- 2.690,-  
    dítě do 6-ti let bez nároku na lůžko  27.990,-  27.990,-  27.990,-   
    dítě do 12-ti let na přistýlce  33.990,-  36.990,-  37.990,-   
    dospělí na přistýlce / svátky* 38.990,- / 40.990,- * 42.990,- / 44.990,- 44.990,- / 46.990,-   

Hotel NOVOTEL GOA DONA SYLVIA BEACH RESORT ***** -  letecky z Prahy a Vídně - cena za osobu s ALL INCLUSIVE
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Sancoale

Mobor Beach

Mormugao

Calangute

Mapusa

Ponda

Margao

Cuncolim

Curchorem

Panaji
Goa

Maharashtra

Karnataka

Hotel Holiday Inn beach resort *****

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Goa - Praha (s přestupem) nebo Vídeň - Goa - Vídeň (s přestupem) dle výběru klienta včetně všech 
tax a poplatků, přepravu z letiště do místa ubytování a zpět, 7/10/11x ubytování v pokoji Plaza garden view DBL s ALL INCLUSIVE, služby 
česky/slovensky mluvícího delegáta v destinaci, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb., v rámci All inclusive je zahrnut jeden půldenní výlet 
pořádaný hotelem    Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 45,- Kč/os./den, spropitné, příplatky 
(viz tabulka), fakultativní služby, vstupní vízum   *Svátky: příplatek za Vánoční večeři dosp. os./dítě: +1.990,-/990,- Kč, příplatek za Silvestrovský 
galavečer dosp. os./dítě: 3.490,-/1.790,- Kč   Příplatky: ubytování v pokojích vyšší kategorie: Plaza pool view + 400,- Kč/os./noc, Delux room 
+ 650,- Kč/os./noc, Garden suite room + 900,- Kč/os./noc, Sunset/deluxe stuite + 1.150,- Kč/os./noc

  st-čt / ne-po základní cena ne-čt základní cena st-po základní cena příplatky za
    období      dnů/nocí s ALL INCLUSIVE dnů/nocí s ALL INCLUSIVE dnů/nocí s ALL INCLUSIVE jednolůžkový pokoj   

 01.11. - 16.12. 9/7 52.990,- 12/10 62.990,- 13/11 65.990,- 2.390,-  
 17.12. - 08.01.* 9/7 62.990,- 12/10 75.990,- 13/11 80.990,- 3.790,-  
 09.01. - 31.01. 9/7 54.990,- 12/10 64.990,- 13/11 68.990,- 2.690,-  
 01.02. - 28.02. 9/7 52.990,- 12/10 62.990,- 13/11 65.990,- 2.490,-  
 01.03. - 23.03. 9/7 49.990,- 12/10 57.990,- 13/11 60.990,- 1.890,-  
    dítě do 6-ti let bez nároku na lůžko  27.990,-  27.990,-  27.990,-   
    dítě do 12-ti let na přistýlce  35.990,-  40.990,-  41.990,-   
    dospělí na přistýlce / svátky* 46.990,- / 54.990,- * 53.990,- / 64.990,- 56.990,- / 68.990,-   

GOA - Hotel HOLIDAY INN RESORT GOA *****  -  letecky z Prahy a Vídně - cena za osobu s ALL INCLUSIVE

Poloha: hotelový resort se nachází 
v tropické zeleni přímo na krásné píseč-
né pláži Mobor beach v jižní části Goa 
v letovisku Cavelossim. Vzdálenost od 
letiště cca 45 km. Nákupní možnosti, 
restaurace, bary a kavárny jsou v blíz-
kosti hotelu. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje „plaza“ 
s možností až dvou přistýlek (max. 3 
dospělí a 1 dítě do 12-ti let) jsou umís-
těny v hlavní budově nebo v jedné z 8 
hotelových bloků. Pokoje mají vlastní 
soc. zařízení (SWC, fén), individuální 
klimatizaci, balkón nebo terasu, TV, 
telefon, sejf (bezplatně), koutek pro 
přípravu kávy a čaje, minibar a Wi-Fi 
(za poplatek). Ubytování vyšší kategorie 
- Pool view a deluxe room a dva typy suit 
za poplatek.

Vybavení: recepce, 3 restaurace a 
dva bary, venkovní bazén s oddělenou 

částí pro děti, jacuzzi, dětský klub a ani-
mace pro děti, dětské hřiště, lázeňské 
centrum (masáže, sauna, kosmetika), 
ayurvédské centrum, fi tness centrum, 
prádelna, lékař na telefonu, stolní 
tenis, šachy, biliár, Wi-Fi ve společných 
prostorách (bezplatně). Tenisové kurty 
za poplatek. Hotel pořádá animační 
programy a tématické večery s živou 
hudbou.

Stravování: ALL INCLUSIVE - snídaně, 
obědy a večere formou bufetu, místní 
alkoholické a nealkoholické nápoje, 
svačinky v průběhu dne

Pláž: písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře přímo před resortem 
(prochází se zahradou cca 250 m), 
ručníky, lehátka i slunečníky, matrace 
jsou bezplatně k dispozici u bazénu i na 
pláži, vodní sporty za poplatek

Hotel Holiday Inn ***** all inclusive
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tak trochu jiná Indietak trochu jiná Indie

BON TON, s.r.o.
Masarykovo nám. 17, 753 01 Hranice

special@bontonck.cz

Tel.:  00420 733 543 596
Tel.:  00420 581 605 080

www.bontonck.cz

Sancoale

Calangute Beach
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Betalbatim Beach
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Mormugao

Calangute
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Ponda

Margao
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Maharashtra

Karnataka


