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ČLEN ASOCIACE
ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR
Vážení milovníci dalekých i blízkých cest, poznávání i sladkého lenošení na prosluněných plážích...,
katalogem, který právě držíte v rukou vstupujete společně s námi do jubilejní 30. sezóny.
Již od roku 1991 je našim posláním naplňovat Vaše sny o cestování. Pomáháme našim zákazníkům k získávání nových nevšedních zážitků, odpočinku, času
stráveného s rodinou, navázání nových přátelství, poznání přírody, historie a tradic. Velký důraz klademe na bezpečnost a péči o zákazníka v každém možném
ohledu, tak, abychom naplňovali naše motto: „Vaše pohodová dovolená“.
Díky Vaší spokojenosti, přízni a loajalitě získáváme stále nový elán k organizaci osvědčených a oblíbených poznávacích zájezdů i zcela nových programů v blízkých
i dalekých destinacích. Nejinak tomu bude i v nadcházející sezóně 2020.
Ing. Petr Kraus
jednatel CK
víceprezident AČCKA

V Řecku se můžete opět těšit na ty nejkrásnější a nejžádanější destinace (Chalkidiki – Sarti a Fourka, Olympská riviéra – Paralia a letovisko Kamena Vourla).
Po krátké odmlce se vracíme také na „smaragdový“ ostrov Thassos a zcela nově pak přicházíme s pobyty na druhém největším řeckém ostrově Evia.

Bulharsko je zastoupeno opět oblíbenými destinacemi Primorsko, Lozenec, Kiten, Černomorec a Slunečné pobřeží. V některých letoviscích rozšiřujeme repertoár nabízených hotelů.
V oblíbeném Chorvatsku si můžete vybírat ze stálých ubytovacích kapacit v letoviscích Gradac, Drvenik, Promajna a Omiš-Duče na jihu země. Nově jsme pro Vás připravili pobyty v letoviscích
Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru a Sv. Petar, který spolu s oblíbenou Turanjí rozšiřují naši nabídku v Severní Dalmácii, kde si můžete nově zvolit také prodloužené pobyty na 9-11 nocí nebo cestovat
pohodlně letecky z Ostravy (penzion Pikolo, Mate a Nedeljka).
Řadu dalších novinek objevíte při listování tímto katalogem...
Každým rokem rozšiřujeme také síť odjezdových míst autokarových zájezdů, letos jsou jimi například Jindřichův Hradec, Třeboň a Jihlava pro vybrané zájezdy do Chorvatska, Řecka a Bulharska.
Milovníkům poznávání doporučujeme exkluzivní zájezdy do Gruzie, Ománu, Jordánska, Vietnamu, Jižní Ameriky, Srí Lanky, Austrálie a Nového Zélandu. V Evropě se můžete těšit na nové putování po
Makedonii, Slovensku a Maďarsku, Ukrajině, Polsku, Slovinsku a dalších zemích s leteckou i autobusovou dopravou a vždy se zkušenými a pozornými průvodci.
Esem v našem pomyslném rukávu jsou zájezdy do Spojených arabských emirátů, které propojí návštěvu Světové výstavy EXPO 2020-2021 s poznáním Dubaje a odpočinkem na bělostných plážích
Ras Al Khaimah. Díky našemu partnerství s českým pavilonem se můžete těšit na mimořádné zážitky této světové události.
Velmi nás těší rostoucí zájem o pobyty v maďarských termálních lázních, přidáváme proto nové termíny i zájezdy, které kombinují termály s poznáváním. Velké poděkování za dlouholetou věrnost patří
také našim dříve narozeným zákazníkům, kteří využívají mimořádných akcí v programu 55+, jejíž nejžádanější destinace uvádíme hned ze začátku katalogu.
Těší nás Vaše aktivita na našich sociálních sítích facebook.com/ckbonton i novém instagram.com/ckbonton, kde můžete získat spoustu aktuálních informací a inspirací. Věříme, že se Vám budou
líbit také nové webové stránky.
Přejeme Vám za celý tým BON TOňáků příjemný výběr „Vaší pohodové dovolené“, se kterým Vám rád pomůže náš zkušený tým...
Petr Kraus a Vaši BON TOňáci :=)

CK BON TON je pojištěna pro případ úpadku dle zákona 159/99 sb.

BON TON, s.r.o. cestovní kancelář
Masarykovo nám. 17, 753 01 Hranice
tel.: 581 605 080 - rezervace
tel.: 581 602 358 - účetní
tel.: 580 582 845 - vouchery, pokyny k odjezdu
smlouvy o zájezdu - prihlasky@bontonck.cz
e-mail: bontonck@bontonck.cz
Brno: Josefská 7/9, 602 00 Brno, tel.: 542 216 731
e-mail: brno@bontonck.cz
Ostrava: Hlavní třída 838/68, 708 00 Ostrava
tel.: 596 917 744, tel./fax: 596 911 414
e-mail: lasty@poslednisance.cz
Praha: Vodičkova 31 (Myšák Gallery), 110 00 Praha 1
tel.: 224 828 236, e-mail: praha@bontonck.cz
Bc. Josef Perutka
obchodní ředitel, destinační manager
Bulharsko, Maďarsko, Španělsko, Itálie
tel.: 580 582 844
josef.perutka@bontonck.cz

Ing. Kateřina Sámelová
destinační manager
Řecko, letecké poznávací
zájezdy tel.: 580 582 842
katerina.samelova@bontonck.cz

Kateřina Šímová, DiS
destinační manager
Chorvatsko
tel.: 580 582 843
katerina.simova@bontonck.cz

Marcela Ptáčková
prodej zájezdů,
skupinové zájezdy
tel.: 580 582 846
marcela.ptackova@bontonck.cz

Zita Nejedlá - pokyny, vouchery, vytěžování autobusové dopravy, tel: 580 582 845, zita.nejedla@bontonck.cz
Ludmila Gnidová - smlouvy o zájezdu, autokarové poznávací zájezdy, administrativa, tel: 581 602 425, ludmila.gnidova@bontonck.cz
Blanka Petrová - hlavní účetní, tel.: 581 602 358, blanka.petrova@bontonck.cz

Horká linka: 604 252 146
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www.bontonck.cz

Frýdek-Místek: Nádražní 1100,
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 629 104, mob.: 604 805 870
e-mail: fm@bontonck.cz
Uherské Hradiště: Josefa Štancla 153,
686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 557 797
e-mail: info@ckits.cz
Přerov: Wilsonova 102/12, 750 02 Přerov
tel.: 777 606 642, e-mail: prerov@bontonck.cz
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Partnerské prodejny cestovní kanceláře BON TON:
MĚSTO

NÁZEV

ULICE

TELEFON

EMAIL

Blansko
Břeclav
Český Těšín
Česká Třebová
Frýdek-Místek
Havířov
Havlíčkův Brod
Hlučín
Hradec Králové
Jeseník
Krnov
Kroměříž
Lanškroun
Lipník nad Bečvou
Litovel
Náchod
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová Lutyně
Otrokovice
Pardubice
Rýmařov
Slavkov u Brna
Svitavy
Šumperk
Uherské Hradiště
Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Vsetín
Vsetín
Vysoké Mýto
Zábřeh

S-TOUR Blansko,s.r.o.
CA JUNIOR
TONY tour - Pavlína Wiselková
CA PALMA
CA Sluníčko
CA Palma Travel
Jana Fischerová ADA TOUR
CimeaTravel-Anna Tröstrová
SKALLA CZ, s.r.o.
MONDI-tour
CK MORAVIA
MARION tour
CA TREFA
GTOUR group s. r. o.
CK BAVI
A-Z Travel Drašnarová Marcela
Cestovka LANDSON
CA PALMA
Ing. Stefka Fousová CA STEFANNY
Ca Sun Travel Pavlína Šormová
Josef Karkoška - CA Oskar tour
CK DATOUR
CA Marcela Vosyková
CA Antea Slavkov s.r.o.
CA PALMA
Cestovní agentura ISTRIA s.r.o.
CA Veronika Střelcová - ITS Company
Agentura CAM s.r.o.
CA LENKA (Lenka Bullová)
VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o.
CA PETRA REISEN
KONTIKI.CZ
MAXIMA

Rožmitálova 14
17. listopadu 1a
Čapkova 199/9
Hýblova 1221
Nádražní 1100
Dlouhá třída 13
Havlíčkovo náměstí 56
Mírové náměstí 5/5
Střelecká 748/25
Palackého 1333/1
Hlavní náměstí 32
Šafaříkova 184
Hradební 316
28. října 602
Náměstí Přemysla Otakara 754
Palackého 20
K Nemocnici 3
Olomoucká 90 (OC Olympia)
U Jaktařské brány 4
F.S. Tůmy 1200
Nám. 3. května 1605
Kpt. Bartoše 499
Bartákova 1226/8
Palackého náměstí 77
Nám. Míru 89
Hlavní třída 18
Josefa Stancla 153
M.R. Štefánika 234
Mírová 1593
Nám. Svobody 1321
Smetanova 1056
Jiřího z Poděbrad 113/2
Žižkova 239/10

516 417 035
777 339 117
739 081 032
465 534 541
558 629 104
596 888 159
569 428 464
605 545 387
495 530 006
584 409 423
605 721 400
573 331 776
465 635 473
581 771 503
585 342 300
491 423 688
777 629 627
585 154 587
553 710 569
725 610 040
603 255 736
466 413 650
554 212 358
544 221 558
461 541 000
583 216 703
572 557 797
465 527 696
603 519 601
571 437 721
732 963 076
605 408 100
583 411 227

s-tour@iol.cz
ca.junior@email.cz
tonytour@seznam.cz
palmact@ck-palma.cz
ca.slunicko@seznam.cz
elkova@volny.cz
adatour@adatour.cz
cimeatravel@seznam.cz
skalla@skalla.cz
info@monditour.cz
info@ckmoravia.com
kancelar@marion-tour.cz
trefa@trefa-ca.cz
gtour@gtour.cz
info@bavi.cz
info@aztravel.cz
info@nabidkazajezdu.cz
palmaol@ck-palma.cz
opava@stefanny.cz
suntravel@seznam.cz
oskar.tour@volny.cz
datour@datour.cz
ca.marcela@atlas.cz
ckantea@ck-antea.cz
palma@ck-palma.cz
caistria@caistria.cz
info@ckits.cz
mankova@ckm-tour.cz
zajezdy@calenka.cz
vs.travel@seznam.cz
petrareisen@seznam.cz
jck.vm@unet.cz
ckmaxima@centrum.cz

Zájezdy cestovní kanceláře BON TON z tohoto katalogu zakoupíte mimo tyto partnerské prodejny také ve kterékoli cestovní agentuře ve Vašem městě.
Aktuální seznam všech prodejních míst naleznete na: www.bontonck.cz/prodejni-mista
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Slevy a výhody pro Vás v sezóně 2020
Speciální sleva na vybrané ubytovací kapacity
sleva

20%

ZA VČASNÝ NÁKUP
zzáloha 50% do 6.1.2020

sleva 20%

do 6.1.2020

Sleva platí pouze pro vybrané kapacity. Podmínkou získání slevy je záloha min. 50 %.
Řecko - Klubový aparthotel Akropolis, hotel Orea Eleni a Orea Eleni Palace
Chorvatsko - penzion Velimir a vila Babaja
Bulharsko - hotel Panorama

Slevy za včasný nákup - platí pro pobytové zájezdy do Bulharska, Řecka, Chorvatska, Španělska, Itálie a Turecka

13%

12%

10%

8%

7%

6%

do
30.11.2019

do
31.12.2019

do
31.1.2020

do
29.2.2020

do
31.3.2020

do
30.4.2020

Slevy za včasný nákup pro držitele Věrnostní karty BON TON klubu
- platí pro pobytové zájezdy do Bulharska, Řecka, Chorvatska, Španělska, Itálie a Turecka

15%

14%

12%

11%

10%

8%

do
30.11.2019

do
31.12.2019

do
31.1.2020

do
29.2.2020

do
31.3.2020

do
30.4.2020

Slevy za včasný nákup - PROGRAM 55+ (pobyty mimo červenec a srpen) další informace na str. 8-11
- platí
p pro
p pobytové
p y
zájezdy
j y do Bulharska,, Řecka,, Chorvatska,, Španělska,
p
, Itálie a Turecka

16%

15%

13%

12%

10%

8%

do
30.11.2019

do
31.12.2019

do
31.1.2020

do
29.2.2020

do
31.3.2020

do
30.4.2020

Záloha min. 30% celkové ceny zájezdu, další záloha do 50% nutno uhradit nejpozději do 31.3.2020
Další slevy a výhody, které NENÍ možné kombinovat se slevami za včasný nákup:

DÍTĚ ZDARMA u leteckých a kombinovaných zájezdů (platí do 31.3.2020):
• 1 dítě cestující s min. 2 dospělými (do věku uvedeného jako limitní věk dítěte u dané ubytovací kapacity pod tabulkou pro získání dětské ceny) platí pouze letištní
a bezpečností taxy a poplatky v celkové výši 2.990,- Kč, resp. 1.490,- Kč u kombinovaného zájezdu. Pokud je v základní ceně dospělé osoby zahrnuta strava,
pak získává dítě zdarma stejnou formu stravy. Dítě zdarma nelze uplatnit: Řecko - hotel Sissy, hotel Venus Beach.

DÍTĚ ZDARMA u autokarových zájezdů (platí do 31.3.2020)
• 1 dítě cestující s min. 2 dospělými (do věku uvedeného jako limitní věk dítěte u dané ubytovací kapacity pod tabulkou pro získání dětské ceny) získává dopravu
i ubytování zdarma (dítě hradí pouze případné příplatky za stravu, pojištění apod.) Pokud je v základní ceně dospělé osoby zahrnuta strava, pak získává dítě
zdarma stejnou formu stravy. Dítě zdarma nelze uplatnit: Řecko - hotel Sissy, aparthotel Persefoni.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ SLEV
• Slevy se poskytují pouze ze základních cen dospělých osob (slevy tedy není možno uplatnit na dětské či jinak snížené ceny, ani na lastminutové nabídky). Slevy se neposkytují z příplatků (strava,

která není v základní ceně zájezdu, pojištění apod.).
• Rodiny s jedním či více dětmi si mohou zvolit místo slevy za včasný nákup akci DÍTĚ ZDARMA. Toto zvýhodnění není již možno sčítat se slevou za včasný nákup, slevou pro věrné klienty, speciální

slevou, ani dotovaným programem 55+. Platí pro děti, které splňují podmínky pro získání dětské ceny.
• Slevy pro věrné klienty a program 55+ platí pro všechny klienty na smlouvě u zájezdu ubytované v 1 ubytovací jednotce.
• Slevy pro klienty programu 55+ platí pro osoby starší 55-ti let na pobyty (zájezdy) mimo červenec a srpen (rozhodující je převažující počet nocí zájezdu v daném měsíci).
• Na speciální nabídku programu 55+ (str. 8-11) nelze již uplatnit žádnou slevu či výhodu.
• Slevy pro držitele karty Lyoness ve výši 3 % cash back + 4 shopping points za každých 3.200,- Kč nákupu se nedají kombinovat s žádnou slevou, ani akcí „Dítě zdarma“. Slevu lze uplatnit

•

•
•
•
•

pouze při podpisu smlouvy o zájezdu na centrále CK v Hranicích (možno osobně, e-mailem, telefonicky…). Načtení výhod Lyoness proběhne až po ukončení zájezdu. Výhody nejsou poskytovány
v případě storna zájezdu. Výhody Lyoness nelze uplatnit při prodeji zájezdů na pobočkách ani v síti prodejců.
Slevy, akce dítě zdarma, či jakákoli jiná výhoda musí být uplatněna při podpisu Smlouvy o zájezdu, na které musí být sleva, akce či výhoda jednoznačně uvedena. Žádnou slevu ani výhodu
nelze uplatňovat dodatečně, platba zálohy probíhá při podpisu Smlouvy o zájezdu. V případě nabídky více druhů slev či výhod (které není možno vzájemně sčítat) si klient má možnost zvolit tu slevu
či výhodu, která je pro něj atraktivnější.
Slevy ani výhody nelze uplatňovat v případě individuálního stanovení ceny, kolektivních zájezdů a speciálních nabídek.
Slevy ani výhody nejsou poskytovány z částky hrazené poukázkami (Sodexo, Cheque Déjeuner, Edenred, Beneﬁt Management s.r.o., dárkové poukazy, apod.).
Slevy a akce „Dítě zdarma“ platí u všech smluvních prodejců cestovní kanceláře BON TON, s.r.o., vyjma výhody členům Lyoness.
Slevy, akce a jiné výhody jsou časově omezeny a platí do odvolání. Cestovní kancelář BON TON, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit systém slev či ukončit jejich platnost (jako celek, nebo u jednotlivých
zájezdů či termínů) uvedením příslušného rozhodnutí na webových stránkách www.bontonck.cz a oznámením do sítě prodejců.

• Žádné slevy nelze uplatnit při využití akce „Jednolůžkový pokoj bez příplatku“.

PLATBA POUKÁZKAMI
• k úhradě zájezdů lze částečně (max. 30% celkové ceny

zájezdu) použít také tyto poukazy:
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Věrnostní program
Věrnostní program cestovní kanceláře BON TON
Naši klienti mohou využít věrnostní program, který přináší řadu výhod.
3 kroky ke členství v klubu:

11.

Členem se může stát klient, který uzavřel Smlouvu o zájezdu a cestoval
s CK BON TON v roce, ve kterém žádá o členství. Členem věrnostního klubu je také
člen nákupního společenství LYONESS registrovaný do tohoto společenství
CK BON TON (tedy držitel karty Lyoness s logem BON TON). Tuto kartu lze získat
výhradně na centrále CK v Hranicích (možno také poštou).

2.
2

Klient předá vyplněnou a podepsanou přihlášku do BON TON klubu buď přímo na naší
centrále, nebo e-mailem na adrese klub@bontonck.cz

3.
3

Klient souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami klubu.

Jaké výhody členství přináší?
J

1
1.
2.
2
3.
3
4.
4

Atraktivní slevy na zájezdy formou First Minute*.
Místenka zdarma při autokarové dopravě (nutno vyžádat při podpisu Smlouvy o zájezdu).
Informace o mimořádných cenových nabídkách budou mít členové klubu jako první.
Možnost účasti ve speciálních soutěžích určených výhradně pro členy klubu BON TON.

. a mnoho dalších výhod, které vám postupně představujeme (více se můžete
...
dozvědět např. na našem facebooku).
d
* nelze kombinovat s výhodami Lyoness, zde je poskytována výhoda 3% cash back a 4 shopping
ppoints za každých 3.200,- Kč nákupu

5

Důležité informace a rady pro Vás
PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE
Aby Vaše dovolená proběhla v souladu s Vašimi
představami a přáními, poskytujeme všem zákazníkům ještě před podpisem Smlouvy o zájezdu důležité informace v dokumentu, který se nazývá „Předsmluvní informace“. Tento dokument
Vám bude předložen před podpisem Smlouvy o
zájezdu (v případě nákupu v kamenné prodejně)
nebo přiložen k návrhu Smlouvy o zájezdu spolu
se Všeobecnými obchodními podmínkami v
elektronické poště či na webových stránkách.
Dokument si můžete v plném znění prohlédnout
na www.bontonck.cz/predsmluvni-informace

Jazyk poskytovaných služeb
• Pokud je v ceně zájezdu zahrnuta služba
delegáta či průvodce, jsou tyto služby delegáta
či průvodce obvykle poskytovány v českém
nebo slovenském jazyce (mimo Kamenna Vourla
a ostrov Evia).
• Jakýkoli jiný personál (včetně personálu na
letištích, řidičů autobusů, průvodců na fakultativních výletech, personálu v půjčovnách automobilů, skútrů a jízdních kol, personálu na recepcích hotelů, dalšího personálu ubytovacích
a stravovacích zařízení, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb včetně obchodů, směnáren,
lékáren a zdravotnických zařízení) poskytuje své
služby v místním jazyce (v jazyce dané země, ve
které se zákazník nachází).
• V případě potřeby může zákazník kontaktovat
delegáta/průvodce - kontakt je uveden v pokynech na cestu, nouzový kontakt CK BON TON +420 604 252 146 nebo pomoc zastupitelského
úřadu ČR v dané zemi - kontakty jsou uvedeny
v pokynech na cestu.

• pečlivě zkontrolujte všechny údaje uvedené na
Smlouvě o zájezdu
• zkontrolujte své doklady a případné vízové a
jiné povinnosti pro cílovou destinaci a všechny
země, které budete tranzitovat (kterými budete
projíždět), více informací naleznete také na www.
mzv.cz
• jakoukoli nesrovnalost, dotazy apod. řešte
neprodleně s pracovníky naší CK

Informace pro osoby s omezenou
schopností pohybu

Pokyny na cestu

• Pobytové i poznávací zájezdy nejsou obvykle
zcela vhodné pro osoby s omezenou schopností
pohybu. Prosíme zákazníky, kteří jsou omezeni
ve schopnosti pohybu, aby před zakoupením
zájezdu (před podpisem Smlouvy o zájezdu)
kontaktovali naši centrálu v Hranicích
+420 581 605 080.

Velikost skupin zájezdů
• Všechny poznávací a pobytové zájezdy cestovní kanceláře BON TON, s.r.o. jsou organizovány jako skupinové zájezdy. Velikost skupin je
proměnlivá, obvykle je minimální velikost skupiny
určena nutnosti obsazení zájezdu minimálním
počtem osob takto: 40 osob u pobytových a
poznávacích zájezdů s autokarovou dopravou,
20 osob u poznávacích zájezdů s leteckou
dopravou, 40 osob u pobytových zájezdů s
leteckou dopravou, 10 osob u zájezdů do mimoevropských destinací.
Rádi Vám poskytneme doplňující informace ke
konkrétnímu termínu a destinaci e-mailem, telefonicky
nebo osobně na našich pobočkách a v síti prodejců.

Před podpisem Smlouvy o zájezdu:
• před podpisem Smlouvy o zájezdu si přečtěte
pečlivě předsmluvní ujednání, informace uvedené v tomto katalogu a VOP (všeobecné obchodní podmínky)
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Kontaktní informace
Nouzová linka cestovní kanceláře BON TON,
s.r.o. – dostupná 24/7: +420 604 252 146
Další kontakty jsou k dispozici zde:
https://www.bontonck.cz/kontakty-centrala

• CK zasílá klientům 7 dnů před odjezdem/odletem pokyny na cestu (případně voucher, letenky,
pojišťovací karty a rozsah pojištění...) elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou ve
Smlouvě.
• Pokud není na Smlouvě o zájezdu e-mailová
adresa uvedena, jsou pokyny zasílány e-mailem
na adresu prodejce (cestovní agentury/kanceláře, se kterou klient Smlouvu sepsal), kde si klient
odbavení na cestu vyzvedne.
• Klient má možnost si vyzvednout odbavení
také na centrále CK v Hranicích osobně. Zaslání
pokynů na cestu poštou je možné jako doplňková služba, která musí být uvedena jako příplatek na Smlouvě o zájezdu (poplatek 60,- Kč za
Smlouvu o zájezdu).
• Letenky, vouchery i pojišťovací karty včetně
rozsahu pojištění jsou vytvořeny a zasílány tak,
aby byly akceptovatelné při pouhém vytištění
(není tedy třeba originálů uvedených dokladů).
• Pokud by zákazníkovi z jakéhokoli důvodu
nebyly pokyny doručeny (např. z důvodu chybných kontaktních údajů, problémech na serverech apod.), je zákazník povinen si pokyny neprodleně vyžádat.
• Zákazník uvádí na Smlouvu o zájezdu aktuální
kontakty, u kterých je povinen měsíc před odjezdem zkontrolovat jejich aktuálnost a případné
nesrovnalosti hlásit písemně CK.

Důležité informace
- nepřehlédněte
• Příjezd a odjezd z místa pobytu - autobusy obvykle přijíždějí do přímořských destinací
v ranních hodinách. Konkrétní čas odjezdů
autokarů zpět do ČR se vždy odvíjí od času
příjezdu nové skupiny a rozhodnutí dopravce
a může být naplánováno i na pozdní večerní
hodiny. První a poslední den pobytu je určen na
ubytování, opuštění ubytování a přepravu. Brzký
ranní, pozdní večerní či noční přílet/odlet, změna
letového času, pozdní příjezd autobusu apod.
nemůže být považován za zkrácení dovolené
a nemůže být předmětem případné reklamace.
Ubytování je zpravidla poskytováno první den
pobytu od 14:00 hod., opuštění ubytování pak
v den odjezdu v cca 09:00 hod. Konkrétní časy
spolu s informacemi, kam uložit zavazadla sdělí
na místě delegát.
• Ubytovací kapacity jsou popsány v katalogu. Ručníky a toaletní potřeby je většinou nutno
vzít s sebou (mimo hotelů). Úklid pokojů (studií,
apartmánů...) v průběhu pobytu si provádí obvykle zákazníci sami (mimo hotelů). Povlečení je
zpravidla součástí vybavení (mimo Itálie) a mění
se obvykle pouze při střídání turnusů.
• V místě pobytu se o Vaši pohodovou dovolenou budou starat česky či slovensky hovořící
delegáti (delegátské služby však mohou být
poskytovány i v jiných jazycích - polština, angličtina apod.), kteří zajišťují základní asistenční
služby (ubytování, informace k pobytu, nabídku
fakultativních výletů apod.). Delegát může být
společný pro několik různých hotelů a několik
letovisek a nemusí být k dispozici klientům
každý den. V případě potřeby mohou všichni
naši zákazníci kontaktovat také naši Horkou
linku +420 604 252 146.
• Fakultativní výlety jsou nabízeny našim zákazníkům v místě pobytu delegáty a platí se
hotově v Eurech (místní měně). Výlety nejsou
organizovány naší CK, všechny případné rozpory či vady těchto výletů musí být vyřešeny

Důležité informace a rady pro Vás
na místě. V ceně výletů není zpravidla zahrnuta
strava, nápoje a vstupy do památek. Nevyužitou
stravu zahrnutou v ceně zájezdu nelze nahradit.
Hoteliéři nemají povinnost připravovat pro klienty
balíčky. Z důvodu nepříznivého počasí, nedostatečného počtu účastníků apod. mohou být výlety zrušeny.
• Pobytové taxy - v některých ubytovacích
kapacitách jsou pobytové taxy v ceně pobytu
(zájezdu), v jiných mohou být účtovány v Eurech
(nebo jiné místní měně) přímo po příjezdu
do cílové destinace. Tato informace je uvedena vždy pod cenovou tabulkou v odstavci
Cena zahrnuje/ Cena nezahrnuje. Některé státy
mohou zavést pobytové taxy i po vydání katalogu, informaci pak získá zákazník na webových stránkách www.bontonck.cz a v pokynech
na cestu.
• Údaje, informace, termíny a ceny uvedené
v tomto katalogu, na webových stránkách
a dalších propagačních materiálech cestovní kanceláře BON TON, s.r.o. byly zpracovány
na základě informací dostupných a platných v
době jeho zpracování (tj. říjen 2019), vč. směnného kurzu CZK k EUR a USD a aktuální ceně
leteckého paliva a motorové nafty, použitých pro
kalkulaci ceny služeb. BON TON, s.r.o. si vyhrazuje právo na chyby publikovaných informací,
termínů a cen. Závazné pro cestovní kancelář
i zákazníky jsou pouze podmínky a ceny sjednané ve Smlouvě o zájezdu a potvrzené pracovníkem centrály cestovní kanceláře BON TON, s.r.o.
V průběhu roku může CK získávat nové informace nebo zaznamenávat různé změny ze
strany dopravců, ubytovatelů a obchodních
partnerů. Tyto změny jsou postupně zanášeny

Typologie ubytovacích zařízení:
v tomto katalogu je použito toto názvosloví:
• POKOJ - ubytování v hotelu, penzionu či soukromých vilách, k dispozici obvykle vlastní soc.
zařízení (sprcha, WC), terasa či balkón, obvykle
není k dispozici kuchyňka, všechna lůžka jsou
v jedné místnosti
• RODINNÝ POKOJ / apartmá (family room) - ubytování v hotelu, penzionu či soukromých vilách,
k dispozici obvykle vlastní soc. zařízení (sprcha,
WC), terasa či balkón, obvykle není k dispozici kuchyňka, pokoj je rozdělen do dvou či více místností

do informací poskytovaných na webových stránkách www.bontonck.cz. Při rozporu informací
poskytnutých v tomto katalogu a poskytnutých
na webových stránkách CK mají přednost informace poskytované na webových stránkách.
Závazné jsou však pouze informace uvedené
na Smlouvě o zájezdu a potvrzené pracovníkem centrály CK.
• Všechny speciální požadavky a přání klientů (např. výhledy z pokojů, umístění jednotlivých
pokojů v hotelu, usazení v autobuse - místenky) jsou zpoplatněny a musí být uvedeny
na Smlouvě o zájezdu formou příplatku, jinak
na ně nebude brán zřetel. Zákazníci uvedení na
jedné Smlouvě o zájezdu budou vždy usazeni
pohromadě, z tohoto důvodu nemusí mít připlaceny místenky.
• Místenky není možno sjednat na první řadu
sedadel v autobuse za řidičem. Zasedací pořádek tvoří zpravidla pracovník centrály CK a není
možné jej měnit po již započaté jízdě autobusu.
Místenky lze objednat nejpozději 3 pracovní dny
před zahájením zájezdu.
• Všechny slevy a výhody musí být uplatněny při podpisu Smlouvy o zájezdu a musí být
na této smlouvě písemně uvedeny. Žádnou slevu, výhodu nebo přání klienta nelze uplatňovat
dodatečně po podpisu Smlouvy o zájezdu.
• Piktogram připojení k Wi-Fi u jednotlivých
ubytovacích kapacit vyjadřuje, že se v dané
ubytovací kapacitě lze připojit k internetu.
Negarantujeme však, že signál připojení bude ve
všech částech hotelu (ubytovací kapacity) stejný.
Signál Wi-Fi nemusí být k dispozici na všech
pokojích.

• STUDIO - ubytování v rezidencích, aparthotelech, apartmánových domech či soukromých
vilách, k dispozici obvykle vlastní soc. zařízení
(sprcha, WC), terasa či balkón, vlastní kuchyňský kout, všechna lůžka v jedné místnosti
• APARTMÁN - ubytování v rezidencích, aparthotelech, apartmánových domech či soukromých
vilách, k dispozici obvykle vlastní soc. zařízení
(sprcha, WC), terasa či balkón, vlastní kuchyňský
kout, apartmán typu BILO má jednu ložnici a jednu obývací kuchyň, apartmán typu TRILO má dvě
ložnice a jednu obývací kuchyň, apartmán typu
QUADRILO má tři ložnice a obývací kuchyň

Vysvětlivky
k použitým piktogramům:
Pláž

ZDARMA

u ubytovacích kapacit s tímto
logem je k dispozici klimatizace

30 m

uvádí přibližnou vzdálenost
nejkratší cestou mezi ubytovací
kapacitou a pláží

kapacity s možností zajištění stravy
s bezlepkovou dietou za příplatek
GLUTEN FREE nutno uvést ve smlouvě
SLEVA

zdarma

v kapacitách s tímto logem je klientům k dispozici Wi-Fi, nemusí být
dostupná ve všech pokojích

mazlíček

u kapacit, které akceptují domácí
mazlíčky, obvykle do 5 kg, informace
a potvrzení v CK

na označené zájezdy
se vztahuje akce dítě
zdarma zdarma viz str. 4

za včasný
NÁKUP

DÍTĚ

na zájezdy
se vztahují slevy
a výhody viz str. 4

Klasifikace ubytovacích kapacit
Každá země používá odlišný vlastní systém hodnocení ubytovacích kapacit. Označení v různých
zemích proto může být nesrovnatelné. Proto
jsme pro Vás připravili naše subjektivní hodnocení, které může být pro Vás jednoduchou pomůckou a ulehčit tak rozhodování při Vašem výběru.
V našem katalogu hodnotíme jak ubytování ve
studiích, pokojích, bungalovech a apartmánech,
tak v penzionech a hotelích. Jedná se o zcela
odlišné kategorie, neslučujte proto stejný počet
sluníček u hotelů se stejným počtem u studií či
apartmánů.
✹

jednoduché ubytování, jen základní
nabídka doprovodných služeb

✹✹

dobrý standard ubytování, dobrý poměr kvality a ceny

✹✹✹

dobré ubytování, příjemné prostředí

✹✹✹✹ kvalitní hotelové ubytování s řadou
doplňkových služeb

• BUNGALOVY - jednodušší ubytování - viz popis
pokoje, umístění v malých, obvykle přízemních
budovách
Přistýlky - v ubytovacích kapacitách jsou obvykle
pouze 2 lůžka pevná, ostatní lůžka (pokud jsou
v dané ubytovací kapacitě nabízena) mohou být
poskytována ve formě přistýlky (rozkládací lůžko, gauč, patrová postel a jiné). Za dvě přistýlky
může být považován také rozkládací gauč pro
2 osoby.
© 2019 BON TON, s.r.o. - všechna práva vyhrazena.
Platnost katalogu je od 1.11.2019.

maximální možnost obsazení ubytovací
kapacity dospělými a dětmi

Rodinný hotel BLÍŽENCI ✹✹✹
MMM❘ MMMM❘ MMM❘ MM❘ MM❘ M
• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 13-ti let
• jednolůžkový pokoj bez příplatku
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Program 55+

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 cestovní kanceláří, odpočiňte si od všedních starostí a udělejte něco pro své zdraví.
Tyto zvýhodněné nabídky pobytů jsou určeny klientům, 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 zaznamenáváme o tento druh pobytů, doporučujeme klientům, aby si svůj zájezd rezervovali s dostatečným
předstihem. Kapacita dotovaných pobytů je omezena počtem účastníků.

Tipy na dovolenou v červnu a září
pro klienty starší 55 let

lázně Bükfürdő

Klientům starším 55 let, kteří s námi budou cestovat v červnu nebo září, přinášíme u vybraných
kapacit ke standardnímu pobytu například bezplatné využití klimatizace v některých vybraných
ubytovacích kapacitách, výhled na moře z vybraných pokojů, v případě autokarové dopravy místenku zdarma tak, abyste si mohli vybrat pro Vás
nejpohodlnější místo, u vybraných hotelů je možnost 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 1x
týdně zdarma (nákupy).
lázně Bükfürdő

Podmínkou pro přiznání nároku zvýhodnění
těchto pobytů je uvedení textu „Program 55+“
a všech požadovaných výhod na cestovní smlouvě (např. text: „místenka přední sedadla“, atd.).
* věky dětí jsou uvedeny v ceníkových tabulkách
u jednotlivých ubytovacích kapacit

Lékařská péče – v 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

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

Speciální balíčková cena:
Termíny: 23.03.-26.03., 08.06.-11.06.,

14.09.-17.09.

Patrícia: cena 4.990,- Kč/os. s polopenzí
hotel Répce: cena 5.990,- Kč/os. s polopenzí
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, 4 x celodenní vstupy do lázní, průvodce,
pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč.
léčebných výloh a storna (40,- Kč/os./noc), lázeňská
taxa (cca 2,- Euro/os./noc – platí se na místě), příplatek
za jednolůžkový pokoj (350,- Kč/noc)

Více informací o lázních a ubytování na straně 90-98.
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Program 55+

BULHARSKO

Speciální nabídka pro osoby starší 55 let
(ceny jsou uvedeny již po všech slevách) – ceny platné při objednání zájezdu do 31.3.2020
BULHARSKO AUTOKAREM

LETECKY z Ostravy, Brna a Prahy

speciální prodloužené pobyty na 14-16 dnů - doprava je
zajištěna pohodlnými autokary s klimatizací, WC a možností občerstvení. Možnost výběru místa v autobuse
= místenky zdarma (nutno uvést písemně na Smlouvu
o zájezdu).

prodloužené pobyty na 11-12 dnů
(přímé lety)

hotel Panorama

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

hotel Ativa

penzion Belite Skali

PRIMORSKO a LOZENEC - hotel PANORAMA, PENELOPE, ATIVA a penzion BELITE SKALI - autokarové zájezdy - cena za osobu
PANORAMA

termín

01.06. - 14.06.
12.06. - 25.06.
23.06. - 05.07.
28.08. - 12.09.

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

14/11
14/11
13/10
16/13

4.390,5.190,5.590,5.190,-

PENELOPE

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+1.100,+1.100,+1.000,+1.300,-

+2.750,+2.750,+2.500,+3.250,-

+4.400,+4.440,+4.000,+5.200,-

BELITE SKALI

základní
cena
se snídaní

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
+večeře
+večeře

základní
cena
bez stravy

6.290,6.990,7.590,7.190,-

+2.090,+2.090,+1.900,+2.470,-

4.590,4.990,5.490,4.990,-

+2.970,+2.970,+2.700,+3.510,-

ATIVA

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+1.100,+1.100,+1.000,+1.300,-

+3.300,+3.300,+3.000,+3.900,-

+4.400,+4.400,+4.000,+5.200,-

základní
cena
s polopenzí

6.690,7.190,7.590,7.590,-

PRIMORSKO a LOZENEC - hotel PANORAMA, PENELOPE, ATIVA a penzion BELITE SKALI - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
PANORAMA

termín

13.06. - 24.06.
24.06. - 04.07.
26.08. - 05.09.
05.09. - 16.09.

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

12/11
11/10
11/10
12/11

7.990,8.990,8.990,7.990,-

PENELOPE

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+1.100,+1.000,+1.000,+1.100,-

+2.750,+2.500,+2.500,+2.750,-

Další výhody programu 55+ v Bulharsku:
PRIMORSKO - hotel PENELOPE
V případě autokarové dopravy místenka zdarma.
LOZENEC - penzion BELITE SKALI a KITEN - vila GERGANA
V případě autokarové dopravy místenka zdarma.

+4.400,+4.000,+4.000,+4.400,-

BELITE SKALI

základní
cena
se snídaní

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
+večeře
+večeře

základní
cena
bez stravy

8.990,9.990,9.990,8.990,-

+2.090,+1.900,+1.900,+2.090,-

7.990,8.990,8.990,7.990,-

+2.970,+2.700,+2.700,+2.970,-

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).

ATIVA

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+1.100,+1.000,+1.000,+1.100,-

+3.300,+3.000,+3.000,+3.300,-

+4.400,+4.000,+4.000,+4.400,-

základní
cena
s polopenzí

11.390,11.790,12.190,11.790,hotel Blíženci

hotel Penelope

Více informací o letoviscích, ubytování, stravě,
dopravě a dalších službách zahrnutých
a nezahrnutých v ceně zájezdů apod.
viz strana 54-69.
9

Program 55+

ŘECKO
rezidence Michalis

SARTI
Rezidence MICHALIS a MAKEDON
- místenky zdarma (autokarové zájezdy)
PARALIA
Hotel OREA ELENI a OREA ELENI PALACE
- s polopenzí, místenky zdarma
- pokoje 1/1 bez příplatku za neobsazené lůžko
PARALIA
Studia COSMOS
bazén aparthotelu Akropolis
hotel Orea Eleni Palace

ŘECKO AUTOKAREM

FOURKA
Klubový aparthotel AKROPOLIS
- s bazénem, polopenzí nebo plnou penzí
- místenky zdarma (autokarové zájezdy)
- 1 x týdně zdarma doprava z aparthotelu
do centra letoviska a zpět (nákupy)

speciální prodloužené pobyty na 11-13 dnů - doprava
je zajištěna pohodlnými autokary s klimatizací, WC
a možností občerstvení. Možnost výběru místa v
autobuse = místenky zdarma (nutno uvést písemně na
Smlouvu o zájezdu).

LETECKY Z BRNA

Více informací o letoviscích, ubytování, stravě,
dopravě a dalších službách viz strana 16-31.

prodloužené pobyty na 11-12 dnů, letecky přímé lety
z Brna do Soluně, na přání zajistíme transfery z místa
Vašeho bydliště na letiště v Brně a zpět

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

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ OKRUH ŘECKEM
naleznete na straně č. 31

termín

pláž pod aparthotelem Akropolis

OREA ELENI
COSMOS
OREA ELENI základní příplatky za
PALACE
cena stravu snídaně
dnů/nocí s polopenzí bez stravy + večeře*

22.05. - 03.06. 13/10
01.06. - 12.06. 12/9
10.06. - 21.06. 12/9
19.06. - 30.06. 12/9
28.06. - 09.07. 12/9
21.08. - 01.09. 12/9
30.08. - 10.09. 12/9
08.09. - 19.09. 12/9
17.09. - 29.09. 13/10

7.190,7.590,7.990,8.390,8.790,8.790,7.990,7.590,7.490,-

5.490,6.290,6.690,x
x
5.890,5.490,4.690,4.590,-

+3.000,+2.700,+2.700,x
x
+2.700,+2.700,+2.700,+3.000,-

* možnost objednání i samostatných snídaní a samostatných večeří

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
dnů/nocí s polopenzí bez stravy + večeře*

termín

29.05. - 08.06.** 11/9
08.06. - 19.06. 12/11
19.06. - 29.06. 11/10
29.06. - 10.07. 12/11
21.08. - 31.08. 11/10
31.08. - 11.09. 12/11
11.09. - 21.09. 11/10
21.09. - 03.10.** 13/11

8.690,11.190,11.990,13.190,12.790,11.990,11.190,9.490,-

5.290,8.990,9.990,10.490,10.490,9.990,8.990,5.690,-

+2.700,+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,-

* možnost objednání i samostatných snídaní a samostatných večeří
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu viz str. 13

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

termín

21.06. - 01.07.
22.08. - 03.09
01.09. - 13.09.

SARTI
MAKEDON MICHALIS

FOURKA
AKROPOLIS

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

příplatky
za stravu
snídaně+večeře*

základní
cena
bez stravy

základní
cena
bez stravy

příplatky
za stravu
snídaně+večeře*

11/8
13/10
13/10

5.590,6.590,5.990,-

+2.400,+3.000,+3.000,-

6.690,7.590,7.190,-

6.690,7.990,7.190,-

+3.360,+4.200,+4.200,-

termín

11.09. - 23.09.
21.09. - 03.10.

SARTI
MAKEDON MICHALIS

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

příplatky
za stravu
snídaně+večeře*

základní
cena
bez stravy

základní
cena
bez stravy

příplatky
za stravu
snídaně+večeře*

13/10
13/10

5.190,4.390,-

+3.000,+3.000,-

6.290,5.490,-

6.290,5.490,-

+4.200,+4.200,-

* možnost objednání obědů v plážovém baru aparthotelu Akropolis + 100,- Kč/os./den

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

termín

29.05. - 08.06.**
08.06. - 19.06.
19.06. - 29.06.
29.06. - 10.07.

SARTI
MAKEDON MICHALIS

FOURKA
AKROPOLIS

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

příplatky
za stravu
snídaně+večeře*

základní
cena
bez stravy

základní
cena
bez stravy

příplatky
za stravu
snídaně+večeře*

11/9
12/11
11/10
12/11

5.490,8.990,9.990,10.990,-

+2.700,+3.300,+3.000,+3.300,-

5.490,8.990,10.990,12.590,-

5.490,9.990,11.390,13.490,-

+3.780,+4.620,+4.200,+4.620,-

* možnost objednání obědů v plážovém baru aparthotelu Akropolis + 100,- Kč/os./den
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termín

21.08. - 31.08.
31.08. - 11.09.
11.09. - 21.09.
21.09. - 03.10.**

SARTI
MAKEDON MICHALIS

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

příplatky
za stravu
snídaně+večeře*

základní
cena
bez stravy

základní
cena
bez stravy

příplatky
za stravu
snídaně+večeře*

11/10
12/11
11/10
13/11

10.990,10.490,9.490,5.990,-

+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,-

11.990,11.790,9.990,5.990,-

12.990,12.590,10.990,5.990,-

+4.200,+4.620,+4.200,+4.620,-

** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu viz str. 13

Program 55+

CHORVATSKO

CHORVATSKO AUTOKAREM
pobyty na 10-17 dnů - doprava je zajištěna pohodlnými autokary s klimatizací, WC a možností občerstvení.
Možnost výběru místa v autobuse = místenky zdarma
(nutno uvést písemně na Smlouvu o zájezdu).

vila Mate

TURANJ - Vila MATE a NEDELJKA
- nově prodloužené termíny za výhodné ceny
- místenky zdarma

OMIŠ - Vila BABAJA
- s bazénem (písečná pláž), místenky zdarma,
- jednolůžkové pokoje bez příplatků (platí pro
pobyty od 30.5. do 6.6. a po 12.9.2020)

GRADAC - Vila JOSKO, TEO, DAMIR,
JURE a Penzion VELIMIR
- místenky zdarma
- jednolůžkové pokoje bez příplatků: Josko a Teo
(platí pro pobyty do 13.6. a po 5.9.2020)

vila Josko

PROMAJNA - Penzion JOZE
- s polopenzí, místenky zdarma
DRVENIK - Vila SIRENA
- výborná poloha blízko pláže, místenky zdarma
pohled z Vily Teo

vila Babaja

Všimněte si zajímavých
pobytově-poznávacích zájezdů
do Bulharska na str. 67 a Řecka na str. 31
OMIŠ - DUČE, PROMAJNA - vila BABAJA, penzion JOZE - 10-ti denní autokarové zájezdy na 7 nocí - cena za osobu

termín

dnů/nocí

15.05. - 24.05.
22.05. - 31.05.
29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.

10/7
10/7
10/7
10/7

BABAJA
JOZE
základní příplatky za
cena stravu snídaně
bez stravy + večeře s polopenzí

termín

x
x
x
x
3.990,- +2.870,4.390,- +2.870,-

12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
21.08. - 30.08.

5.590,5.590,5.890,6.290,-

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7

BABAJA
JOZE
základní příplatky za
cena stravu snídaně
bez stravy + večeře s polopenzí

termín

4.790,5.190,5.990,5.590,-

28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.
11.09. - 20.09.
18.09. - 27.09.

+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,-

6.690,7.190,8.790,7.490,-

TURANJ, OMIŠ - DUČE, PROMAJNA, DRVENIK a GRADAC- vila MATE a NEDELJKA, vila BABAJA, penzion JOZE,
vila SIRENA, penzion VELIMIR vila JOSKO, TEO, DAMIR, JURE - autokarové zájezdy na 10/11 nocí - cena za osobu
MATE
NEDEJKA

termín

12.06. - 25.06.
23.06. - 05.07.
17.08. - 30.08.
28.08. - 09.09.
07.09. - 20.09.

dnů/nocí

14/11
14/11
14/11
13/10
14/11

BABAJA

JOZE

SIRENA

základní
příplatky za
základní cena
cena
stravu snídaně
bez stravy bez stravy
+večeře
s polopenzí

5.790,5.890,5.890,5.690,5.490,-

5.590,6.390,6.990,6.390,5.990,-

+4.510,+4.510,+4.510,+4.100,+4.510,-

základní
cena
bez stravy

7.590,8.790,9.990,8.390,8.390,-

4.990,5.890,6.690,5.890,5.490,-

VELIMIR

JOSKO, TEO, DAMIR, JURE

s polopenzí

základní
cena
bez stravy

8.790,8.990,8.790,8.690,8.390,-

5.490,5.890,6.290,5.890,5.490,-

příplatky za
stravu snídaně
+večeře

+3.520,+3.520,+3.520,+3.200,+3.520,-

OMIŠ - DUČE, PROMAJNA. DRVENIK a GRADAC- vila BABAJA, penzion JOZE, vila SIRENA, penzion Velimir,
vila JOSKO, TEO, DAMIR a JURE - 17-ti denní autokarové zájezdy na 14 nocí - cena za osobu
BABAJA

termín

29.05. - 14.06.
05.06. - 21.06.
12.06. - 28.06.
19.06. - 05.07.
28.08. - 13.09.
04.09. - 20.09.
11.09. - 27.09.

JOZE

SIRENA

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

příplatky za
stravu snídaně
+večeře

s polopenzí

základní
cena
bez stravy

17/14
17/14
17/14
17/14
17/14
17/14
17/14

5.890,6.690,7.490,7.990,7.990,7.490,6.690,-

+5.740,+5.740,+5.740,+5.740,+5.740,+5.740,+5.740,-

9.590,10.490,11.390,11.690,11.690,10.990,9.590,-

6.690,7.490,7.990,8.390,8.390,7.490,6.690,-

VELIMIR

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7

BABAJA
JOZE
základní příplatky za
cena stravu snídaně
bez stravy + večeře s polopenzí

5.190,4.790,3.990,3.190,-

+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,-

6.690,6.490,6.290,5.490,-

Další výhody programu 55+ v Chorvatsku:
VÝHLED NA MOŘE BEZ PŘÍPLATKU
- Vila JOSKO, DAMIR, JURE a TEO, VELIMIR a SIRENA
MÍSTENKY V AUTOBUSE ZDARMA
- všechny zájezdy v červnu a září do Turanje, Omiše,
Promajny, Drveniku a Gradacu
JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE BEZ PŘÍPLATKŮ
- v termínech pobytů do 13.6. a po 5.9.2020 ve vilách
a penzionech. Konkrétně v ubytovacích kapacitách:
Sirena, Babaja a všech vilách v Gradacu (kromě penzionu
Velimir), doporučujeme včasnou rezervaci, aktuální obsazenost je možno ověřit telefonicky na čísle 580 582 843

JOSKO, TEO, DAMIR, JURE

s polopenzí

základní
cena
bez stravy

příplatky za
stravu snídaně
+večeře

10.490,10.990,11.390,11.690,11.690,11.390,10.990,-

6.290,6.690,7.490,7.990,7.490,6.690,6.290,-

+4.480,+4.480,+4.480,+4.480,+4.480,+4.480,+4.480,-

Více informací o letoviscích, ubytování, stravě,
dopravě a dalších službách zahrnutých a nezahrnutých
v ceně zájezdů apod. viz strana 32-53.
11

Letecká doprava
Tabulka letů 2020 -

Řecko, Chorvatsko, Bulharsko, Španělsko a Turecko

údaje jsou pouze orientační
závazné jsou pouze informace uvedené v pokynech na cestu, odbavení a voucherech, které zasíláme 7 dnů před odletem
stát

odletové místo

cílové letiště

doba letu

letové dny

Řecko
Řecko
Řecko
Řecko
Chorvatsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Španělsko
Turecko

Brno
Brno
Ostrava
Katowice
Ostrava
Brno
Brno
Ostrava
Ostrava
Praha
Brno
Ostrava
Praha
Praha
Ostrava

Soluň
Kavala **
Kavala **
Atény
Split
Burgas
Burgas
Burgas
Burgas
Burgas
Burgas
Burgas
Burgas
Barcelona
Antalya

1:50 hod.
3:25 hod.
1:55 hod.
2:25 hod.
1:30 hod.
1:50 hod.
1:50 hod.
1:50 hod.
1:50 hod.
2:05 hod.
1:50 hod.
1:50 hod.
2:05 hod.
2:25 hod.
2:40 hod.

pondělí, pátek
úterý, pátek
úterý, pátek
čtvrtek
sobota
středa
sobota
středa
sobota
středa, sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

pobyt dnů

letový řád tam*

letový řád zpět*

12/11
12/11
12/11
8
8
12/11
12/11
12/11
12/11
12/11
8
8
8
8
8

11:40 - 14:30
11:50 - 16:15
13:20 - 16:15
21:15 - 00:35
21:30 - 23:00
06:25-09:15
06:25-09:15
09:55-12:45
12:00-14:50
06:00-09:05
06:25-09:15
12:00-14:50
12:40-15:45
17:30 - 19:55
05:00 - 08:40

15:20 - 16:15
10:00 - 11:05
10:00 - 12:35
19:25 - 20:50
23:50 - 01:15 (neděle)
10:05 - 11:05
15:40 - 16:40
13:35 - 14:30
10:05 - 11:00
09:50 - 11:05
15:40 - 16:40
10:05 - 11:00
16:30 - 17:45
20:40 - 23:00
09:25 - 11:15

* přílety na zahraniční letiště a odlety ze zahraničního letiště jsou uváděny v lokálních časech
** letí na trase Kavala - Brno - Ostrava - Kavala, klienti z Brna a Ostravy budou mít jedno mezipřistání
*** letové časy nejsou v době tisku katalogu známy, bližší informace v CK
Váhový limit zavazadel: pro všechny lety společnosti Smartwings je zajištěn vyšší váhový limit zavazadel:
• povolená váha zapsaného zavazadla je 23 kg / 1 kus + 8 kg kabinové zavazadlo o maximálních rozměrech 55 x 45 x 25 cm
• na jednu osobu je povolen pouze jeden kus zapsaného zavazadla (váhové limity se mezi osobami nesčítají)
• nadváhu zavazadla do maximální váhy 32 kg lze dokoupit
• lze dokoupit další (druhé) zavazadlo do hmotnosti 23 kg
• slunečníky zdarma nelze přepravit (lze je přijmout pouze jako dokoupené zavazadlo),
nelze přepravit ani připevněné k zavazadlu

Váhový limit zavazadel pro lety společnosti Ryanair do Atén (lety do Kamenna Vourla a Evia z Katovic):
• povolená váha zapsaného zavazadla je 20 kg / 1 kus
+ malé příruční zavazadlo s maximálními rozměry 40 x 20 x 25 cm (Kamena Vourla – Hotel Sissy)
• malé příruční zavazadlo s maximálními rozměry 40 x 20 x 25 cm,
příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg +1.790,- Kč (Evia – Hotel Venus Beach)

Pro vaše pohodlí Vám na přání zajistíme tyto doplňkové služby na letech se společností Smartwings:
• šumivé víno, bílé a červené víno, teplé a studené pokrmy
• balíček Travel plus comfort - jídlo a nápoje, salónek na letišti, zvýšená péče posádky, volná váha zavazadla 32 kg
• rezervace místa v letadle (možno zajistit prémiová místa v 1. až 6. řadě, u nouzových východů a podobně)
• nadváha zavazadel (23-32 kg)
• asistenční služby - přeprava nedoprovázeného dítěte
• bezplatná asistence pro hendikepované osoby - neslyšící, nevidomí, zákazníci s pohybovým omezením...
• přeprava zvířat, sportovního vybavení, nadrozměrných zavazadel a další nadstandardní služby
ceník těchto doplňkových služeb je k dispozici na www.bontonck.cz nebo u Vašich prodejců zájezdů
Více informací k letecké přepravě, přepravní podmínky a bezpečnostní pravidla na letištích EU jsou k dispozici na www.bontonck.cz/predsmluvni-informace
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Letecká doprava
Cestovní kancelář BON TON dbá na kvalitu poskytovaných služeb. Proto jsme pro přepravu našich klientů leteckou dopravou vybrali
českého dopravce, společnost SmartWings a nízkonákladovou leteckou společnost Ryanair. Některé lety (zejména do Itálie a Španělska)
mohou být zajištěny také jinými renomovanými nízkonákladovými společnostmi.
Lety jsou uskutečňovány z OSTRAVY, BRNA, PRAHY a KATOVIC (poznávací zájezdy a exotické destinace létáme z Prahy, Vídně, Bratislavy,
případně z polských letišť v Katovicích, Krakově apod.). Letecká společnost pro většinu letů nevyžaduje letenky a klienti jsou odbavováni pouze na základě cestovního dokladu. V případě, že letecká společnost (např. RYANAIR) požaduje tištěnou či elektronickou letenku předložit při
odbavení, budou tyto letenky zaslány elektronicky zákazníkům spolu s pokyny na cestu. Po příletu do cílové destinace bude v příletové hale
čekat klienty delegát označený logem CK BON TON, který odvede klienty k transferovému autokaru a podá veškeré potřebné informace.
Lety jsou provozovány bez cateringu. Základní pokyny k odletu jsou také k dispozici na našem webu www.bontonck.cz.

Transfery na letiště:
Pro vaše maximální pohodlí zajišťujeme transfery
na a z letiště v Ostravě, Brně, Praze a Katovicích:
OSTRAVA - Zlín, Otrokovice, Vsetín, Hranice, Valašské
Meziříčí, Olomouc, Přerov, Nový Jičín
BRNO - Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Zlín, Otrokovice,
Hulín, Kroměříž, Uherské Hradiště
KATOVICE - k leteckým zájezdům do Řecka Kamena Vourla a na ostrov Evia transfery na letiště zdarma
(z Olomouce, Přerova, Hranic a Ostravy), nebo možnost
zajištění parkování na letišti v Katovicích zdarma !
PRAHA - na přání zajistíme přepravu linkovými autobusy či pohodlnými vlaky včetně přípoje Airport Express
na/z letiště v cenách do 650,- Kč/os./oba směry

Cena za transfer na letiště
600,- Kč/os. oběma směry
Garantujeme zajištění transferů
při počtu min. 4 cestujících!
Transfery na jiná letiště (Vídeň, Bratislava, Katovice,
Krakov apod.) Vám rádi zajistíme - informujte se v CK.

Transfery v cílové destinaci do hotelu a zpět:
Po příletu na zahraniční letiště si vyzvedněte svá zavazadla a projděte do příletové haly, kde Vás bude čekat
delegát označený logem cestovní kanceláře BON TON
a nasměruje Vás do Vašeho autobusu, který Vás poveze
do místa ubytování.

Orientační délka transferů:
ŘECKO: Chalkidiki - Fourka (cca 80 min.),
Chalkidiki - Sarti (cca 120 min.)
Olympská riviéra - Paralia (cca 120 min.)
Thassos - Limenaria (cca 90 min. včetně trajektu)
Kamena Vourla (cca 180 min.)
Ostrov Evia - Nea Styra (cca 120 min.)

BULHARSKO: Jižní Bulharsko - Černomorec (cca
30 min.), Primorsko (cca 60 min.), Kiten (cca 70 min.),
Lozenec (80 min.)
Slunečné pobřeží - cca 30 min.
ŠPANĚLSKO: Costa Maresme - Calella (cca 60
min.), Malgrat de Mar (cca 90 min.),
Costa Brava - Lloret de Mar (cca 110 min)

Taxy a palivové příplatky
V ceně leteckých zájezdů jsou zahrnuty veškeré
letištní taxy a poplatky1. Cena zájezdů vychází z maximální ceny leteckého paliva 600,-USD/
MT. Upozorňujeme klienty, že letecká společnost
může na základě změny ceny leteckého paliva
(převýší-li uvedenou limitní cenu) účtovat palivový
příplatek, který bude CK klientům doúčtovávat2.
1 známé v době tisku katalogu = říjen 2019
2 doúčtování podle vzorce uvedeného ve Všeobecných
obchodních podmínkách cestovní kanceláře BON TON, s.r.o.

Parkování u letiště pro naše klienty
za výhodné ceny
Našim klientům nabízíme za výhodných podmínek
parkování u letiště Praha - Letiště Václava Havla,
Ostrava - Mošnov a Brno - Tuřany. Více informací vč.
ceníku a podmínek objednání naleznete na našich
internetových stránkách www.bontonck.cz v sekci
informace a naleznete je také v pokynech na cestu.

PARKOVÁNÍ LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA
- OSTRAVA - MOŠNOV
Parkoviště 21
Parkování zajišťujeme v oploceném areálu, na parkovišti 21 (Mošnov 2) - tel.: 608 536 987
www.parkovistemosnov.cz
Parkoviště 21 nabízí pohodlný odvoz k odletové hale
a zpět včetně zavazadel svým mikrobusem. V prostorách parkoviště jsou k dispozici toalety, dětský
koutek, občerstvení. Společnost zajišťující parkování
nabízí navíc další služby: mytí vozidla, pneuservis sleva 20 % pro klienty cestovní kanceláře BON TON.
Pokud přiletíte ve večerních hodinách, můžete si předem objednat také nákupy základních potravin.

Ceny parkovného: 8-9 dnů
10-12 dnů
13-15 dnů

400,- Kč
550,- Kč
600,- Kč

Parkovné si mohou zákazníci objednat přímo na výše
uvedeném kontaktu nebo si jej objednat prostřednictvím naší cestovní kanceláře.

Oficiální parkoviště letiště Ostrava
Parkování je zajištěno v blízkosti odletové haly letiště.
Pro naše zákazníky nabízíme zvýhodněné ceny
parkovného:
8-9 dnů
550,- Kč

11-13 dnů

800,- Kč

Parkování za tyto zvýhodněné ceny je nutno objednat
u naší CK nejpozději 5 pracovních dnů před odletem.
Jinak je možno objednat parkování za standardní
ceny přímo na stránkách:
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-parkovani/
Speciální nabídka - při koupi zájezdu do konce ledna
2020 letecky s odletem z Ostravy parkovné zdarma!
(platí pro omezený počet parkovacích voucherů).

PARKOVÁNÍ LETIŠTĚ BRNO - TUŘANY
oficiální parkoviště letiště Brno - přímo před
letištní halou
Parkování je zajištěno v oploceném areálu, který je
non-stop snímán policejními kamerami přímo před
letištní halou letiště Brno.
Pro naše zákazníky zvýhodněné ceny parkovného:

Ceny parkovného: 7-8 dnů
750,- Kč
11-12 dnů 1.050,- Kč
15 dnů
1.400,- Kč
Parkování za tyto zvýhodněné ceny je nutno objednat
u naší CK nejpozději 5 pracovních dnů před odletem.
Jinak je možno objednat parkování za standardní ceny
přímo na stránkách:
www.brno-airport.cz/parkovani-a-doprava/parkovani-cenik/

PARKOVÁNÍ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
PRAHA - RUZYNĚ - GO parking
Parkování zajišťujeme v nejmodernějším parkovišti
nejblíže terminálům hlídaném kamerovým systémem
a ostrahou na ulici Ke Kopanině, Tuchoměřice,
tel: 226 256 000
e-mail: info@goparking.cz, www.goparking.cz
Parkoviště nabízí pohodlný odvoz k odletové hale
a zpět včetně zavazadel svým klimatizovaným mikrobusem. Společnost zajišťující parkování nabízí navíc další
služby: mytí a servis vozidla.

Ceny parkovného: 8 dnů
11 dnů
12 dnů

1.090,- Kč
1.450,- Kč
1.550,- Kč

Parkovné si mohou zákazníci objednat přímo na výše
uvedeném kontaktu nebo si jej objednat prostřednictvím naší cestovní kanceláře.

Kombinovaná doprava
Zájezdy označené v cenových tabulkách ** mají
kombinovanou dopravu. Termíny na začátku sezóny začínají cestou do destinace autokarem a končí
cestou zpět do ČR letecky, naopak termíny v závěru sezóny s uvedeným označením jsou organizovány tak, že cesta do destinace je letecky a cesta
zpět do ČR je autokarem.
Ceny kombinovaných zájezdů zahrnují obvykle vše,
co je zahrnuto v ceně leteckých zájezdů, tj. ubytování, případně stravu, leteckou a autokarovou přepravu, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena kombinovaných zájezdů nezahrnuje komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh
a storna (tj. 40,-/56,- Kč/os./den), příplatky
viz ceníkové tabulky u jednotlivých ubytovacích
kapacit.
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Autokarová doprava

Autokarová doprava
Dopravu zajišťujeme pohodlnými autokary s klimatizací. Cestovní kancelář BON TON disponuje vlastním vozovým parkem a vozy smluvních dopravců.
Doprava do některých destinací je zajišťována dopravou smluvních cestovních kanceláří. Zájezdy jezdí
bez průvodce na cestu, klienti se během přepravy
řídí pokyny vyškolených, profesionálních řidičů, kteří
zajišťují i veškeré úkony při odbavování na hraničních
přechodech. Autokary jsou obvykle vybaveny také
DVD přehrávačem, WC, barem (prodej nápojů za Kč).
V průběhu cesty jsou absolvovány pravidelné
zastávky o obvyklé délce 15-30 minut. Pokud je to
možné řidiči autokarů volí vhodná místa pro pravidelné zastávky - čerpací stanice, dálniční odpočívadla.
Přesnou polohu zastávek není možno určit předem
- jsou voleny v souladu s dostupností vhodných míst
pro zastavení, zákonnými požadavky na přestávky
řidičů, aktuální dopravní situací, aktuální situací na
hraničních přechodech apod. Při každé dopravě je
však brán zřetel na potřeby zákazníků.

Odjezdová místa
BULHARSKO (Černomorec, Primorsko, Kiten a Lozenec) a ŘECKO (Fourka a Sarti)
Bez příplatku: • Opava, Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou,
Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav,
Bratislava
Bez příplatku při zakoupení do 29.2.2020/ Od 1.3.2020
za příplatek 500,-Kč: • Praha, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Moravská
Třebová, Mohelnice, Litovel, Třeboň, Jindřichův Hradec,
Jihlava
Za příplatek 500,- Kč/os./oba směry (min. 4 osoby na
trase): Krnov, Český Těšín, Karviná, Orlová, Valašské
Meziříčí, Vsetín, Kroměříž, Zlín, Otrokovice, Uherské
Hradiště, Uherský Brod

ŘECKO (Paralia)
Bez příplatku: • Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Hranice, Olomouc, Prostějov, Brno
• Přerov, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště, Kyjov,
Hodonín, Břeclav, Bratislava
Za příplatek: 500,- Kč/os./oba směry (min. 4 osoby na
trase): Krnov, Opava, Valašské Meziříčí, Vsetín
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ŘECKO (Kamena Vourla)
Bez příplatku: • Ostrava, Frýdek-Místek, Trenčín
Za příplatek: 500,- Kč/os./oba směry (min. 4 osoby na
trase): Hranice, Olomouc, Přerov, Prostějov, Vyškov, Brno

CHORVATSKO 7 nocí (Severní Dalmácie - Sv. Petar na Moru, Turanj, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru,
Pakoštane, Vodice, Trogir a Omišská a Makarská riviéra
- Omiš, Promajna, Igrane, Drvenik, Gradac)
Bez příplatku: • Opava, Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek,
Příbor, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov,
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav a Bratislava
Za příplatek 500,-Kč/os./oba směry: Krnov, Český Těšín,
Karviná, Orlová, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kroměříž, Zlín, Otrokovice, Praha,
Třebíč, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Tišnov,
Boskovice, Blansko, Žďár nad Sázavou, Chrudim
CHORVATSKO 9/10/11 nocí (Severní Dalmácie Turanj a Omišská a Makarská riviéra - Omiš, Promajna,
Drvenik, Gradac)
Bez příplatku: • Opava, Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek,
Příbor, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov,
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav a Bratislava
Bez příplatku při zakoupení do 29.2.2020/ Od 1.3.2020 za
příplatek 500,-Kč: • Třeboň, Jindřichův Hradec, Jihlava
Za příplatek 500,-Kč/os./oba směry: Praha, Krnov, Český
Těšín, Karviná, Orlová, Valašské Meziříčí, Vsetín, Uherské
Hradiště, Uherský Brod, Kroměříž, Zlín, Otrokovice
CHORVATSKO (poloostrov Pelješac - Trpanj, Orebič)

Doporučujeme klientům zakoupit si místenky.
Cena místenky je pouze 300,- Kč/os./oba směry.
Místenku je nutno sjednat na Smlouvě o zájezdu.

ITÁLIE (Rosolina Mare)
Bez příplatku: • Brno, Mikulov
Za příplatek 500,- Kč/os./oba směry: Ostrava, Hranice,
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Praha, Benešov, Beroun,
České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec, Most, Chomutov, Sokolov, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem, Jablonec
nad Nisou, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň,
Poděbrady, Příbram, Rokycany, Tábor, Hradec Králové,
Pardubice, Velké Meziříčí, Jihlava

ITÁLIE (Martinsicuro)
Bez příplatku: • Hradec Králové, Pardubice, Vysoké
Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Svitavy, Brno, Mikulov

ŠPANĚLSKO
Bez příplatku: • Praha, Plzeň, Svatá Kateřina, Humpolec, Beroun, Hořovice (Žebrák), Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava, Brno
Za příplatek 500,- Kč/os./oba směry: Opava, Ostrava,
Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Zlín, Valašské Meziříčí, Vsetín, Otrokovice, Uherské Hradiště

MAĎARSKO (lázně Sárvár, Bükfürdö, Zalakaros,
Körmed)
Bez příplatku: • Opava, Havířov, Ostrava, FrýdekMístek, Příbor, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou,
Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav
Za příplatek 500,- Kč/os./oba směry: Český Těšín, Karviná, Orlová, Valašské Meziříčí, Vsetín, Kroměříž, Zlín,
Otrokovice, Uherské Hradiště, Praha

Bez příplatku: • Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Nový
Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno,
Mikulov
Za příplatek 500,- Kč/os./oba směry: Plzeň, Teplice, Most,
Chomutov, Ústí nad Labem, Praha, Benešov, Příbram,
Tábor, Písek, Strakonice, České Budějovice, Jihlava,
Třebíč, Svitavy, Boskovice, Blansko, Humpolec, Velké
Meziříčí, Hradec Králové, Pardubice, Opava, Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště

Bez příplatku: • Bruntál, Opava, Příbor, Nový Jičín,
Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov,
Vyškov, Brno, Břeclav

Při minimálním počtu 6-ti osob
a po dohodě zajistíme svoz i z jiných
míst ČR ke všem odjezdům autobusů.

Trasy, nástupní místa a svozová
místa poznávacích zájezdů
- viz katalog str. 99

MAĎARSKO (lázně Harkány)

Garantujeme zajištění svozů
při počtu min. 4 cestujících!

Autokarová doprava
Odjezdy z jednotlivých nástupních a svozových míst mohou být zajištěny svozovými vozidly, mikrobusy či autobusy i linkovými autobusy apod. do sběrného odjezdového
místa, odkud je vypravován autobus do cílové destinace.
Pro možnost zajištění odjezdu z Vašeho nástupního místa
je nutné počítat s možností jednoho až dvou přestupů.
Trasa autokarové dopravy do cílové destinace,
předpokládaný odjezd z ČR, příjezd do destinace,
odjezd z destinace a návrat do ČR

Řecko: ČR - Slovensko - Maďarsko - Srbsko - Makedonie - Řecko nebo ČR - Slovensko - Maďarsko- Srbsko
- Bulharsko - Řecko
(odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách, příjezd do
Řecka v ranních hodinách následujícího dne, odjezd z
Řecka obvykle po poledni, návrat do ČR v dopoledních
až odpoledních hodinách následujícího dne)

Bulharsko: ČR - Slovensko - Maďarsko - Srbsko - Bulharsko
(odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách, příjezd do
Bulharska v ranních hodinách následujícího dne, odjezd
z Bulharska obvykle po poledni, návrat do ČR v dopoledních až odpoledních hodinách následujícího dne)

Chorvatsko: ČR - Slovensko - Maďarsko - Chorvatsko
nebo ČR - Rakousko - Slovinsko - Chorvatsko
(odjezd z ČR v odpoledních hodinách, příjezd do Chorvatska v ranních či dopoledních hodinách následujícího
dne, odjezd z Chorvatska obvykle v odpoledních či
večerních hodinách, návrat do ČR v ranních či dopoledních hodinách následujícího dne)

Španělsko: ČR - Německo - Francie - Španělsko
(odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do Španělska
v dopoledních hodinách následujícího dne, odjezd ze
Španělska obvykle v odpoledních či večerních hodinách, návrat do ČR v odpoledních hodinách následujícího dne)

Itálie: ČR - Rakousko - Itálie
(odjezd z ČR v odpoledních/večerních hodinách, příjezd
do Itálie v ranních či dopoledních hodinách následujícího
dne, odjezd z Itálie obvykle v odpoledních či večerních
hodinách, návrat do ČR v ranních či dopoledních hodinách následujícího dne)

Z ostatních míst České republiky můžeme
po dohodě zajistit dopravu do našich letovisek
ve spolupráci s partnerskými CK, které nabízejí
svozy a nástupní místa nejblíže Vašemu bydlišti!

Ceny autokarové dopravy
do Řecka - Soluň, Chalkidiki - Sarti, Fourka a
Paralia: 3.200,- Kč/os./zpáteční; 2.000,- Kč/os./
jednosměrná

do Bulharska - Černomorec, Primorsko, Kiten,
Lozenec (možno také Burgas, Sozopol): 3.200,Kč/os./zpáteční; 2.000,- Kč/os./jednosměrná
do Chorvatska - Severní Dalmácie - Sv. Petar
na Moru, Turanj, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru,
Pakoštane, Vodice, Trogir a Omišská a Makarská
riviéra - Omiš, Promajna, Igrane, Drvenik, Gradac):
2.400,- Kč/os./zpáteční; 1.500,- Kč/os./jednosměrná
Poloostrov Pelješac: 2.800,- Kč/os./zpáteční;
2.000,- Kč/os./jednosměrná

z Brna do Itálie - Rosolina Mare: 2.500,- Kč/
os./zpáteční, Martinsicuro: 2.900,- Kč/os./zpáteční
do Maďarska - Sárvár, Bükfürdö, Zalakaros:
1.200,- Kč/os./zpáteční

Vlastní doprava
Klientům, kteří cestují do našich ubytovacích kapacit vlastní dopravou, připravíme na přání itinerář cesty zdarma.

Doklady potřebné k cestování do našich destinací
Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Španělsko, Itálie
a Maďarsko - stačí na základě mezinárodních dohod
platný občanský průkaz. Děti do 15-ti let mohou cestovat pouze na základě vlastního platného cestovního
dokladu. Nestačí tedy zapsání dětí v občanském průkazu ani pase!
Bulharsko, v případě, že budete chtít cestovat
z Bulharska do Turecka - je třeba mít platný cestovní pas, který bude mít dobu platnosti minimálně ještě
150 dní po vašem návratu z cesty. Děti do 15-ti let
mohou cestovat pouze na základě vlastního platného
cestovního pasu. Nestačí tedy zapsání dětí v cestovním pase!
Země mimo Schengenský prostor a mimo EU
- nutný platný cestovní pas. Platnost cestovního pasu
se vyžaduje obvykle nejméně 6 měsíců od předpokládané doby návratu do ČR.

PŘEPRAVNÍ ŘÁD naleznete na
Man Lion‘s Coach - 57 míst

http://www.bontonck.cz/dokumenty/
prepravni_rad_2020.pdf
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Řecko - základní informace
Řecko - země tak milovaná, známá i tajemná,
plná tradic, čisté přírody, srdečných lidí, skvělého jídla a nádherných pláží. Pro naše zákazníky
vybíráme letoviska, která si zachovala typickou pohostinnost a ráz pravého pevninského Řecka (na
rozdíl od ostrovů, které jsou často příliš přeplněné
a hotelové řetězce s nabídkou all inclusive jsou
na míle vzdáleny tomu, proč si češi zamilovali tuto
krásnou zemi). Ať se již s námi vydáte na Chalkidiki
do Sarti, Fourky, na Olympskou riviéru, do Kamene
Vourly, nebo na ostrov Evia a ostrov Thassos, můžete se těšit na autentická místa, příjemné ubytování,
dobré jídlo a překrásné pláže.
ŘECKO
THESALONIKI

THASSOS

LIMENARIA

poloostrov

CHALKIDIKI
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KAMENA VOURLA - malebné prázdninové městečko se rozprostírá na jižním pobřeží zálivu Maliakos. Nachází se na krásném místě mezi horami a mořem pouhých 160 km od hlavního města
ATÉNY. Od druhého největšího řeckého ostrova
Evia (Euboia) ho dělí severní Euboiský záliv. I když
je Kamena Vourla v Řecku známým a vyhledávaným místem, je pro českého turistu neznámá. Díky
své poloze, klimatu a horkým léčivým pramenům,
je atraktivní po celý rok. Snoubí se zde moře s nekonečnými plážemi, horami a termálními prameny.
Léčivá voda vytéká ze srdce pohoří Knimida, které
leží v těsné blízkosti letoviska a tvoří jeho nádhernou kulisu. Tato kombinace je výjimečná. Výhodou
tohoto letoviska je jeho malá vzdálenost od nejznámějších a nejvyhledávanějších míst v Řecku:
Thermopyly (30 km), Delfy se slavnou starořeckou
věštírnou (110 km), hlavní město Atény (160 km),
kláštery Meteora (185 km). Snadno dostupný je
také blízký ostrov Skiatos, Skopelos a souostroví
Lichadonisia tvořené patnácti malými, téměř nedotčenými ostrůvky, jímž se říká „řecké Seyschely“.
EVIA - v západní části Egejského moře se nachází
druhý největší řecký ostrov po Krétě. Ostrov Evia je
místem známým i neznámým, které Vás nadchne
rozmanitou, ještě místy nedotčenou přírodou, ale

OS

FOURKA - snad žádné letovisko na Chalkidikách
nezaznamenalo v posledních letech takový nárůst
obliby českých i řeckých turistů. Ačkoli si Fourka
zakládá na tom, že je malým, klidným a příjemným
letoviskem pro všechny věkové kategorie návštěvníků, nabízí vše, co je potřeba - markety, obchůdky
s potravinami, ovocem a zeleninou, suvenýry i oblečením (za mimořádně příznivé ceny), restaurace a
tradiční taverny i stánky s nejlepším gyrosem. Děti
potěší o prázdninách působící lunapark s kolotoči
a atrakcemi, který je vhodně umístěn mezi centrem
letoviska a aparthotelem Akropolis (tak aby nerušil ubytované hosty). Největší devizou Fourky však
zůstává koupání na dlouhé písečné pláži (písek
s drobnými barevnými oblázky) s pozvolným vstupem do moře a průzračně čistou vodou Thermajského zálivu. Milovníci šnorchlování a potápění si
přijdou na své jen pár desítek metrů od aparthotelu Akropolis na konci pláže, v malebné zátoce
lemované skalnatými masivy. Z Fourky se tak
v posledních letech stalo mimořádně přitažlivé letovisko, kde svou dovolenou přijíždí trávit jak rodiny
s dětmi, tak starší klienti i mladí lidé, neboť každá
věková kategorie si zde najde „to své“. O pohodlí
a spokojenost našich klientů se stará český delegát
a animátoři.

PARALIA - známé letovisko leží asi 100 km jižně
od Soluně v kraji Pieria. Tato oblast je zásobována
čistou vodou z ledovců Olympu, díky jemuž se zde
vytváří příjemné místní mikroklima (ideální pro léčení
alergií) s minimálními srážkami a stálými teplotami
ovzduší, které je často využíváno pro ozdravné
pobyty astmatiků a alergiků. Naleznete zde velké
množství obchodů, restaurací, kaváren, hospůdek
s rybími specialitami a nejznámější noční kluby
Olympské riviéry. Pláže jsou písčité s pozvolným
vstupem do moře, vybavené slunečníky a lehátky.
Jen pár set metrů od centra letoviska je k dispozici
Aquapark s řadou vodních atrakcí, které ocení
všichni milovníci vodních radovánek včetně rodin
s dětmi.

H
AT

největší devizou je nádherná příroda a překrásné
koupání na přírodních plážích se zlatavým pískem.
Živé centrum letoviska s řadou obchůdků, pekáren,
bankomatů a řadou nočních barů, ale také tradičních taveren s živou řeckou hudbou skýtá neomezené možnosti využití teplých večerů. Aktivnější
hosté zajisté ocení možnost vodních sportů (vodní
skútry, parasailing, kajaky, banány, šlapadla a další), k dispozici je také půjčovna jízdních kol, silničních skútrů, motorek a automobilů, fotbalové, volejbalové (i beachvolejbalové) a basketbalové hřiště.
Sarti však nabízí také romantická zákoutí, typické
řecké taverny i malé písečné pláže kryté skalními
masivy, kde milovníci klidu naleznou soukromí i v
hlavní sezóně.
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SARTI
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SARTI - letovisko s historickým jádrem, jehož

OLYMPSKÁ RIVIÉRA - Olympská riviéra je lemována nekonečnými písčitými plážemi, které jsou
omývané průzračnými vodami Egejského moře.
Riviéra se nachází přímo pod horským masivem
Olymp s největší horou Mitikas (2917 m.n.m.) a je
ideálním místem pro podnikání řady celodenních
i krátkých výletů do okolí.

FOURKA

ON

Téměř 500 km členitého pobřeží s písečnými
plážemi. Chalkidiki jsou tvořeny třemi poloostrovy
(prsty) - západní Kassandra, prostřední Sithonie
a na východě Athos, kde se nachází autonomní
mnišský stát se slavnými unikátními kláštery.
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zejména nepřelidněnými plážemi s malebnými
zátokami a ideálními podmínkami pro potápění.
Milovníci pěší turistiky si přijdou na své při procházce bohatou přírodou s čistým horským vzduchem,
horskými prameny a vodopády. Kouzelné prostředí
tradičních řeckých taveren Vás zláká k ochutnávce
místních řeckých specialit a odpočinku při sledování neodolatelného západu slunce.

Ostrov THASSOS

Hornaté vnitrozemí, členité pobřeží se stovkami
malebných písečných pláží, borovicové háje klenoucí se na bílých skalnatých výběžcích nad tyrkysově modrou mořskou hladinou, usměvaví lidé
a přátelská atmosféra - vítejte na ostrově Thassos...
LIMENARIA - letovisko s úzkými uličkami, obchůdky, tavernami, bary a markety, dlouhou písečnou pláží a pěší promenádou. Atraktivnost
středisku dodává malý přístav a malebné centrum
města, které ožívá zejména ve večerních hodinách.
Limenaria je místo, které si zamilují všechny věkové
kategorie návštěvníků.
Fakultativní výlety: v destinacích je připravena
široká nabídka fakultativních výletů, které budou
klientům nabídnuty na informační schůzce po
příletu/příjezdu do destinace. Základní nabídka
výletů a jejich orientační ceny jsou uvedeny na
stránkách www.bontonck.cz.

Recenze - názory a zkušenosti našich zákazníků:
Máme rádi Vaše názory a recenze. Ke každému hotelu
a letoviscím si můžete prohlédnout recenze našich zákazníků na facebookové stránce ckbonton:
https://www.facebook.com/pg/ckbonton/reviews/
Stojíme si za kvalitou námi poskytovaných služeb a budeme rádi za každou další recenzi - názor našich vážených
zákazníků.

Řecko - Chalkidiki - Sithonie - Sarti
pohled na Sarti

Sar ti
SLEVA
za včasný
NÁKUP

rezidence Makedon

DÍTĚ
zdarma

Pláž
70 m

Rezidence MAKEDON ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
• odlety Brno 11 a 12 dnů - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, večeře, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 15-ti let

Poloha: rezidence se nachází v klidné zóně jižní
části letoviska Sarti zvané Sarti Beach, tato část
letoviska má vlastní restaurace i minimarket, do
centra letoviska se klienti dostanou pěší procházkou cca 700 m osvětlenou promenádou
podél moře. Vzdálenost rezidence od pláže
pouhých 70 m.
Ubytování: 2 a 3 lůžková studia s možností
přistýlky a 4-5 lůžkové apartmány, všechny kapacity s kuchyňským koutem (vařič, lednice,

rychlovarná konvice, nádobí podle počtu ubytovaných), vlastním soc. zařízením (SWC), balkónem či terasou se zahradním nábytkem, TV
a klimatizací (za příplatek 5,- Euro/den)
Vybavení: Wi-Fi v celém objektu bezplatně
Stravování: vlastní nebo snídaně, večeře nebo
polopenze v místní restauraci 50 m od rezidence
(řecká kuchyně) - snídaně a večeře servírované
- výběr z několika menu

výhled z balkónu

Pláž: jedno z nejkrásnějších letovisek v celém
Řecku s jedinečnou 3,5 km dlouhou písečnou
pláží s pozvolným vstupem do moře, pláž je
vzdálena pouhých 70 m, lehátka a slunečníky
na pláži za poplatek (u nových plážových barů),
velký výběr vodních sportů za poplatek, plážový
volejbal
Náš názor: vkusně zařízená vila v klidnější zóně
letoviska s nádhernou pláží
interiér studií Makedon

zdarma

5,- Euro/den

interiér studií Makedon

SARTI - rezidence MAKEDON a MICHALIS - autokarové zájezdy - cena za osobu
MAKEDON MICHALIS

termín

29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
12.06. - 23.06.
21.06. - 01.07.
29.06. - 09.07.
07.07. - 18.07.
16.07. - 27.07.
25.07. - 05.08.
03.08. - 14.08.

dnů/nocí

10/7
10/7
12/9
11/8
11/8
12/9
12/9
12/9
12/9

MAKEDON MICHALIS

základní cena
bez stravy

základní cena
bez stravy

příplatky za stravu
snídaně
večeře snídaně+večeře

5.690,5.990,7.790,7.990,9.690,9.690,9.690,9.690,9.690,-

5.990,6.490,7.990,9.490,9.990,10.490,10.490,10.490,10.490,-

1.120,1.120,1.440,1.280,1.280,1.440,1.440,1.440,1.440,-

1.820,1.820,2.340,2.080,2.080,2.340,2.340,2.340,2.340,-

2.940,2.940,3.780,3.360,3.360,3.780,3.780,3.780,3.780,-

termín

dnů/nocí

12.08. - 24.08. 13/10
22.08. - 03.09. 13/10
01.09. - 13.09. 13/10
11.09. - 23.09. 13/10
21.09. - 03.10. 13/10
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 28.8.
ostatní termíny

základní cena
bez stravy

základní cena
bez stravy

snídaně

9.690,8.990,8.490,7.490,6.490,-

10.490,9.490,8.490,7.490,6.490,-

1.600,1.600,1.600,1.600,1.600,-

2.990,4.990,-

2.990,4.990,-

příplatky za stravu
večeře snídaně+večeře

2.600,2.600,2.600,2.600,2.600,-

4.200,4.200,4.200,4.200,4.200,-

viz dospělí
viz dospělí

*platí pro dítě do 15-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu a 4. a 5. lůžku v apartmánu Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky: jednolůžkový
pokoj + 500,- Kč/noc, garance ubytování s výhledem na moře + 500,-Kč/studio nebo apt./pobyt (pouze MAKEDON) Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz
tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka,
pobytové taxy ve výši 0,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
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ceny a termíny leteckých zájezdů viz str. 18

výlet na Modrou lagunu

Řecko - Chalkidiki - Sithonie - Sarti
rezidence Michalis

SLEVA
za včasný
NÁKUP

Rezidence MICHALIS ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM
• odlety Brno 11 a 12 dnů - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, večeře, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 15-ti let

Poloha: rezidence se nachází v klidné části
letoviska, do centra cca 500 m - asi 8 min.
procházkovou chůzí. Rezidence Michalis patří
k nejžádanějším ubytovacím kapacitám v naší
nabídce.
Ubytování: studia pro 2-3 osoby a 4-lůžková
studia (manželské lůžko a patrová postel) s kuchyňským koutem (vařič, lednice, nádobí podle

počtu ubytovaných), vlastním soc. zařízením
(SWC), balkónem se zahradním nábytkem, SATTV a klimatizací (za příplatek 5,- Euro/den)
Vybavení: celý komplex je oplocen, což zabezpečuje soukromí klientů, v zahradě rezidence
plné květin, palem a subtropické vegetace jsou
umístěny houpačky a prolézačky pro děti a hřiště
se sítí pro míčové hry, bazén s lehátky, pergola
s posezením a krbem, Wi-Fi v objektu bezplatně
Stravování: vlastní nebo snídaně, večeře nebo
polopenze v místní restauraci (řecká kuchyně
- restaurace vzdálena cca 800 m) - snídaně a
večeře servírované - výběr z několika menu
Pláž: Sarti nabízí snad nejkrásnější pláže
v celém Řecku, písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena cca 300 m, lehátka

a slunečníky na pláži za poplatek (u nových
plážových barů), velký výběr vodních sportů za
poplatek, plážový volejbal
Náš názor: klidná poloha ubytování s krásnou
zahradou a bazénem, vhodná pro všechny
generace, velmi oblíbená kapacita, doporučujeme včasnou rezervaci

pláže v Sarti

5,- Euro

DÍTĚ
zdarma

pláže v Sarti

zdarma

Pláž
300 m

interiér studií

SARTI - rezidence MAKEDON, MICHALIS a STELITSA - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
MAKEDON MICHALIS STELITSA

termín

29.05. - 08.06.**
08.06. - 19.06.
19.06. - 29.06.
29.06. - 10.07.
10.07. - 20.07.
20.07. - 31.07.
31.07. - 10.08.
10.08. - 21.08.

dnů/nocí

bez stravy

základní cena
bez stravy

11/9
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11

6.990,10.990,12.990,14.990,14.990,15.690,14.990,15.690,-

6.990,11.990,13.490,15.990,15.990,16.490,15.990,16.490,-

MAKEDON MICHALIS STELITSA

bez stravy

příplatky za stravu
snídaně
večeře snídaně+večeře

6.990,11.990,13.490,15.990,16.490,16.990,16.490,16.990,-

1.440,1.760,1.600,1.760,1.600,1.760,1.600,1.760,-

2.340,2.860,2.600,2.860,2.600,2.860,2.600,2.860,-

3.780,4.620,4.200,4.620,4.200,4.620,4.200,4.620,-

dnů/nocí

bez stravy

základní cena
bez stravy

21.08. - 31.08. 11/10
31.08. - 11.09. 12/11
11.09. - 21.09. 11/10
21.09. - 03.10.** 13/11
Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

14.490,13.990,11.990,6.990,-

15.490,- 15.990,14.990,- 14.990,12.990,- 12.990,6.990,- 6.990,-

termín

7.990,4.990,-

7.990,4.990,-

bez stravy

7.990,4.990,-

snídaně

příplatky za stravu
večeře snídaně+večeře

1.600,1.760,1.600,1.760,-

2.600,2.860,2.600,2.860,-

4.200,4.620,4.200,4.620,-

viz dospělí
viz dospělí

*platí pro dítě do 15-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu a 4. a 5. lůžku v apartmánu
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu viz str. 13
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní poplatky, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu
(viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, příplatky
viz tabulka, pobytové taxy ve výši 0,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
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Řecko - Chalkidiki - Sithonie - Sarti
SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

Pláž
50 m
pláž u vily Stelitsa
vila Stelitsa

zdarma

zdarma

Vila STELITSA ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM
• odlety Brno 11 a 12 dnů - viz strana 12
• bez stravy, snídaně, večeře, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 15-ti let

Poloha: příjemná rodinná vila nacházející se
v klidné rezidenční části letoviska, přitom jen
pár kroků od centra letoviska, pouhých 50 m od
písečné pláže. Stelitsa tak patří k vilám s nejlepší
pozicí v Sarti.
Ubytování: kompletně zrekonstruovaná (nové
koupelny, kuchyňské kouty a nový nábytek)
pláž u vily Stelitsa

studia pro 2-3 osoby (všechna v prvním patře)
mají vlastní sociální zařízení (SWC), TV, kuchyňský
kout s vařičem, rychlovarnou konvicí a chladničkou, balkón se zahradním nábytkem, klimatizací
zdarma
Vybavení: Wi-Fi, ručníky a klimatizace zdarma
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem do
moře je vzdálena pouhých cca 50 m, plážový
servis a vodní sporty na pláži za poplatek. Klienti
mohou volit mezi hlavní pláží nebo malou pláží
v romantické zátoce pod skalnatým útesem
s ikonickou kapličkou.
Stravování: vlastní nebo snídaně, večeře nebo
polopenze v místní restauraci (řecká kuchyně)
- snídaně a večeře servírované - výběr z několika
menu

Náš názor: nově zrekonstruovaná studia mají
perfektní polohu k centru i pláži, kterou ocení
všechny věkové kategorie hostů, kteří chtějí
trávit dovolenou v jednom z nejkrásnějších letovisek v celém Řecku
pláž u vily Stelitsa
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Řecko - Chalkidiki - Kassandra - Fourka
aparthotel Akropolis

Y
DĚTSKÉ CEN
-TI LET
8
1
O
D
Ž
A
PRO DĚTI

Fourka

SLEVA
DÍTĚ
zdarma

KLUBOVÝ

za včasný
NÁKUP

APARTHOTEL
s animačním programem

Klubový aparthotel
AKROPOLIS ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
• odlety Brno 11 a 12 dnů - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, večeře, polopenze
• sleva za včasný nákup až 20 %
• dítě zdarma do 18-ti let

Poloha: komplex prostorných studií a apartmánů nacházející se ve svahu s krásným výhledem
na letovisko Fourka, záliv s písečnou pláží a
moře. Centrum letoviska je vzdáleno cca 800 m.
Ubytování: studia pro 2-3 osoby a apartmány
pro 4 osoby (některé s možností přistýlky) se
dvěma ložnicemi s vlastním soc. zařízením
(sprcha, WC), kuchyňským koutem (vařič, lednička...), balkónem nebo terasou, Wi-Fi, SATTV a rychlovarnou konvicí. Možnost klimatizace
za příplatek 3,- Euro/studio/apartmán/den.
Vybavení: recepce, restaurace, velký bazén,
dětský bazén/brouzdaliště, vířivka, lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), bar u bazénu, velká
terasa pro slunění, beach-volejbalové hřiště,
šipky, stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, dětské
hřiště s houpačkami a průlezkami (vše k dispočeský animační tým
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zici zdarma). Ubytovatel zajišťuje 1x týdně zdarma přepravu do centra letoviska a zpět (nákupy), půjčovnu motorek a automobilů a nabídku
fakultativních výletů. Náš delegát je k dispozici
přímo v komplexu, kde působí také čeští animátoři (červenec a srpen) zajišťující bezplatně cvičení, programy pro děti i dospělé, dětský klub,
aquaaerobik, sportovní utkání, petangue a další
programy v areálu aparthotelu i na pláži. Akropolis má nově vlastní plážový bar s Wi-Fi,
lehátky a slunečníky (za konzumaci), včetně
nabídky jídel (club sendvič, souvlaki, saláty...).
Stravování: vlastní nebo polopenze formou
bufetu (řecká kuchyně), večeře sestává z polévky, salátů a příloh (bufetovým způsobem) a servírovaným hlavním jídlem - výběr ze dvou menu.
Možnost objednání samostatných snídaní nebo
samostatných večeří. Možnost zajištění obědů
formou rychlého občerstvení v plážovém baru
- výběr z: hot-dog, toast, souvlaki s hranolkami a zeleninovou přízdobou nebo gyros v pitě.
Součástí zakoupeného oběda je možnost bezplatného využívání lehátek a slunečníků na pláži.
Pláž: široká písečná pláž s malými, barevnými
oblázky vzdálena cca 200 m, lehátka a slunečníky na pláži (slunečníky a lehátka k dispozici
aparthotel Akropolis

3,- Euro

zdarma

interiér studií

bezplatně za konzumaci v plážovém baru - očekává se objednání min. jednoho nápoje dopoledne a jednoho nápoje odpoledne). Možno
využít vlastních slunečníků.
Náš názor: perfektní destinace pro všechny
věkové kategorie, zejména rodiny s dětmi, animační a sportovní programy, v červnu a září
doporučujeme také v programu 55+
Aparthotel Akropolis v roce 2019 získal
nejlepší hodnocení našich zákazníků
spokojeností ***** - recenze jsou k dispozici
na facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/pg/ckbonton/reviews/
bazén

Řecko - Chalkidiki - Kassandra - Fourka
animační programy pro děti i dospělé

sleva
s

20%

Z VČASNÝ NÁKUP
ZA
záloha 50% do 6.1.2020
aparthotel Akropolis

I PRO
APARTMÁNY
ODINY
R
É
PĚTIČLENN

Pláž
200 m
polopenze - švédský stůl

aparthotel Akropolis

pláž pod aparthotelem Akropolis

aparthotel Akropolis

FOURKA - klubový aparthotel AKROPOLIS - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

29.05. - 07.06
05.06. - 14.06.
12.06. - 23.06.
21.06. - 01.07.
29.06. - 09.07.
07.07. - 18.07.

dnů/nocí

10/7
10/7
12/9
11/8
11/8
12/9

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

4.990,5.190,7.490,6.990,8.690,8.990,-

+2.100,+2.100,+2.700,+2.400,+2.400,+2.700,-

termín

16.07. - 27.07.
25.07. - 05.08.
03.08. - 14.08.
12.08. - 24.08.
22.08. - 03.09.
01.09. - 13.09.

dnů/nocí

12/9
12/9
12/9
13/10
13/10
13/10

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

8.990,8.990,8.690,8.690,8.290,7.990,-

+2.700,+2.700,+2.700,+3.000,+3.000,+3.000,-

termín

dnů/nocí

11.09. - 23.09. 13/10
21.09. - 03.10. 13/10
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 28.8.
ostatní termíny

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

6.990,5.490,-

+3.000,+3.000,-

2.990,- viz dospělí
4.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu a 3. až 5. lůžku v apartmánu (5. lůžko je vždy rozkládací přistýlka) Možnost dokoupení samostatných snídaní za 130,- Kč/os./den
nebo samostatných večeří za 200,- Kč/os./den (cena polopenze = snídaně+večeře je zvýhodněna a uvedena v tabulce) Možnost dokoupení obědů formou rychlého občerstvení v plážovém
baru za 100,- Kč/os./den Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 350,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem,
ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den,
příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 0,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci aparthotelu

FOURKA - klubový aparthotel AKROPOLIS - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
termín

29.05. - 08.06.**
08.06. - 19.06.
19.06. - 29.06.
29.06. - 10.07.
10.07. - 20.07.

dnů/nocí

11/9
12/11
11/10
12/11
11/10

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

termín

6.990,11.490,12.990,13.990,14.490,-

20.07. - 31.07.
31.07. - 10.08.
10.08. - 21.08.
21.08. - 31.08.
31.08. - 11.09.

+2.700,+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,-

dnů/nocí

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

termín

14.990,14.490,14.990,13.690,12.990,-

11.09. - 21.09. 11/10
21.09. - 03.10.** 13/11
Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,-

dnů/nocí

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

11.990,6.990,-

+3.000,+3.300,-

7.990,- viz dospělí
3.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu a 3. až 5. lůžku v apartmánu (5. lůžko je vždy rozkládací přistýlka)
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu viz str. 13
Možnost dokoupení samostatných snídaní za 130,- Kč/os./den nebo samostatných večeří za 200,- Kč/os./den (cena polopenze = snídaně+večeře je zvýhodněna a uvedena v tabulce)
Možnost dokoupení obědů formou rychlého občerstvení v plážovém baru za 100,- Kč/os./den Příplatky: jednolůžkový pokoj + 350,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu,
letištní taxy a základní poplatky, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 0,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na
místě delegátovi nebo na recepci aparthotelu
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Řecko - Olympská riviéra - Paralia
pláž v Paralii

Y
DĚTSKÉ CEN
-TI LET
8
1
O
D
Ž
A
PRO DĚTI

Paralia

sleva
s

Pláž
120 m

20%

Z VČASNÝ NÁKUP
ZA
záloha 50% do 6.1.2020

hotel Orea Eleni

SLEVA
za včasný
NÁKUP

Hotel OREA ELENI ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM

salát bar

DÍTĚ
zdarma

park před hotelem Orea Eleni

GLUTEN FREE

• odlety Brno 11 a 12 dnů - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• polopenze
• sleva za včasný nákup až 20 %
• dítě zdarma do 18-ti let

Poloha: jeden z nejznámějších dominantních
hotelů v Paralii, nacházející se 120 m od pláže,
v blízkosti centra letoviska (cca 200 m) s řadou
obchodů, stánků, barů, restaurací i stylových
taveren, Aquapark cca 500 m od hotelu
Ubytování: rekonstruované dvoulůžkové pokoje
s možností jedné nebo dvou přistýlek s vlastním
soc. zařízením (SWC, fén), balkónem, SAT-TV, telefonem, klimatizací (za příplatek 5,- Euro/den) a
minichladničkou (za příplatek 5,- Euro/celý pobyt)
Vybavení: recepce, lobby, bar, restaurace s
vnitřní i venkovní částí (letní terasa), 2 výtahy,
Wi-Fi bezplatně v oblasti recepce, lobby a restaurace, před hotelem je park s dětskými prolézačkami a houpačkami
Stravování: polopenze, snídaně formou švédského stolu, servírované večeře podávané formou

interiér pokojů

jednotného menu, přílohy a saláty formou bufetu,
dezert nebo ovoce. 1 x týdně hotel pořádá barbecue večeři.
Pláž: písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
cca 120 m od hotelu, podél pláže je řada restaurací a barů, lehátka a slunečníky na pláži za
poplatek (nebo za konzumaci nápojů v plážovém
baru), velký výběr vodních sportů za poplatek
Náš názor: velmi oblíbený hotel, vhodný pro
všechny věkové kategorie, centrum letoviska
s řadou obchodů a rychlého občerstvení (mimořádně příjemné ceny) ocení i mladí klienti, lokalita
je ideální pro řadu fakultativních výletů, které se
zde nabízí

zdarma

5,- Euro

Speciální nabídka: JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE BEZ PŘÍPLATKU v rámci programu 55+ na
zájezdy zakoupené do 29.2.2020 pro zájezdy s
pobytem do 9.7. a po 21.8.2020 není účtován
příplatek za jednolůžkový pokoj!

PARALIA - hotel OREA ELENI a OREA ELENI PALACE (viz příplatky) - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

22.05. - 03.06.
01.06. - 12.06.
10.06. - 21.06.
19.06. - 30.06.
28.06. - 09.07.

dnů/nocí s polopenzí

13/10
12/9
12/9
12/9
12/9

9.490,9.790,9.990,10.490,10.990,-

termín

07.07. - 18.07.
16.07. - 27.07.
25.07. - 05.08.
03.08. - 14.08.
12.08. - 23.08.

dnů/nocí s polopenzí

12/9
12/9
12/9
12/9
12/9

11.490,11.490,11.490,11.490,10.990,-

termín

21.08. - 01.09.
30.08. - 10.09.
08.09. - 19.09.
17.09. - 29.09.

dnů/nocí s polopenzí

12/9
12/9
12/9
13/10

10.090,9.890,9.690,9.490,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 28.8.
ostatní termíny

5.990,7.990,-

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně
léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5,- Euro/pokoj a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
AKCE 55+: JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ BEZ PŘÍPLATKU - pro zájezdy s pobytem do 9.7. a po 21.8.2020 objednané do 29.2.2020
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Řecko - Olympská riviéra - Paralia
hotelová terasa

sleva
s

20%

Z VČASNÝ NÁKUP
ZA
záloha 50% do 6.1.2020

bar v lobby

Pláž

SLEVA

250 m

za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

Hotel OREA ELENI PALACE✹✹✹+
MM❘ MMM❘ MMM
• odlety Brno 11 a 12 dnů - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• polopenze
• sleva za včasný nákup až 20 %
• dítě zdarma do 18-ti let

GLUTEN FREE

zdarma

zdarma
interiér pokojů Orea Eleni PALACE

Poloha: moderní stylový hotel nacházející se
v nové rezidenční, klidné části letoviska
Paralia, cca 250 m od pláže, do centra letoviska
a k hotelu Orea Eleni*** cca 500 m, v blízkosti
hotelu je několik restaurací a marketů. Aquapark cca 500 m od hotelu.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky (rozkládací gauč) s vlastním soc.
zařízením (SWC, fén), balkónem, LCD-TV, telefonem, klimatizací (zdarma) a malou ledničkou,
Wi-Fi bezplatně v lobby
Vybavení: recepce, posezení v lobby a na terase, kde je podávána také snídaně, výtah

pláž v Paralii

Y
DĚTSKÉ CEN ET
8L
1
O
D
Ž
PRO DĚTI A

Stravování: polopenze, snídaně formou švédského stolu podávaná přímo v hotelu Orea Eleni
Palace, servírované večeře podávané formou
jednotného menu, přílohy a saláty formou bufetu, dezert nebo ovoce v hotelu Orea Eleni (cca
500 m). 1 x týdně hotel pořádá barbecue večeři.
Pláž: písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
cca 250 m od hotelu, podél pláže řada restaurací
a barů, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek (nebo za konzumaci v plážovém baru), velký
výběr vodních sportů za poplatek
Náš názor: kvalitní ubytování vhodné i pro rodiny
s dětmi, doporučujeme včasnou rezervaci

PARALIA - hotel OREA ELENI a OREA ELENI PALACE (viz příplatky) - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
termín

29.05. - 08.06.**
08.06. - 19.06.
19.06. - 29.06.
29.06. - 10.07.

dnů/nocí s polopenzí

11/9
12/11
11/10
12/11

10.990,13.990,14.990,16.490,-

termín

10.07. - 20.07.
20.07. - 31.07.
31.07. - 10.08.
10.08. - 21.08.

dnů/nocí s polopenzí

11/10
12/11
11/10
12/11

16.990,17.490,16.990,16.990,-

termín

21.08. - 31.08.
31.08. - 11.09.
11.09. - 21.09.
21.09. - 03.10.**

dnů/nocí s polopenzí

11/10
12/11
11/10
13/11

15.990,14.990,13.990,11.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

9.990,6.990,-

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. lůžku v pokoji (OREA ELENI), 3 a 4. lůžku v pokoji (OREA ELENI PALACE)
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu viz str. 13
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní poplatky, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové
taxy ve výši 1,5,- Euro/pokoj a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu AKCE 55+: JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ BEZ PŘÍPLATKU - pro zájezdy s pobytem do 9.7.
a po 21.8.2020 objednané do 29.2.2020
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Řecko - Olympská riviéra - Paralia
pláž v Paralii

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

hrad Platamonas

Studia COSMOS ✹✹+
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM

Pláž
200 m

• odlety Brno 11 a 12 dnů - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, večeře, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 15-ti let

pravoslavný kostel v Paralii

Poloha: nachází se 200 m od pláže v blízkosti
centra letoviska (cca 250 m) v těsné blízkosti
hotelu Orea Eleni (cca 80 m). Aquapark cca
500 m od hotelu.
Ubytování: studia pro 2-3 osoby s možností
přistýlky s vlastním soc. zařízením, kuchyňským
koutem, balkónem, SAT-TV a klimatizací (za příplatek 5,- Euro/den)
Vybavení: v přízemí vily je recepce a společenská místnost včetně venkovního posezení,
toalety a sprchy, Wi-Fi zdarma
Stravování: vlastní, polopenze, snídaně formou
švédského stolu, servírované večeře podávané
formou jednotného menu, přílohy a saláty
formou bufetu, dezert nebo ovoce podávaná
v hotelu Orea Eleni (cca 80 m). 1 x týdně barbecue večeře.

studia Cosmos

studia Cosmos

GLUTEN FREE

Pláž: písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře cca 200 m od hotelu, podél pláže řada
restaurací a barů, lehátka a slunečníky na pláži
za poplatek (nebo za konzumaci v plážovém
baru), velký výběr vodních sportů za poplatek
Náš názor: pěkné ubytování s dobrou dostupností k pláži i centru letoviska

zdarma

5,- Euro/den

zdarma

interiér studií Cosmos

PARALIA - studia COSMOS - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

22.05. - 03.06.
01.06. - 12.06.
10.06. - 21.06.
19.06. - 30.06.
28.06. - 09.07.
07.07. - 18.07.

dnů/nocí

13/10
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

5.990,6.490,6.990,7.490,7.690,8.490,-

+ 3.000,+ 2.700,+ 2.700,+ 2.700,+ 2.700,+ 2.700,-

termín

16.07. - 27.07.
25.07. - 05.08.
03.08. - 14.08.
12.08. - 23.08.
21.08. - 01.09.
30.08. - 10.09.

dnů/nocí

12/9
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

8.490,8.490,8.490,7.990,6.990,6.490,-

+ 2.700,+ 2.700,+ 2.700,+ 2.700,+ 2.700,+ 2.700,-

termín

dnů/nocí

08.09. - 19.09.
12/9
17.09. - 29.09. 13/10
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 28.8.
ostatní termíny

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

6.290,- + 2.700,5.990,- + 3.000,2.990,- viz dospělí
4.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 15-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu Možnost dokoupení samostatných snídaní za 130,- Kč/os./den nebo samostatných večeří za 180,- Kč/os./den (cena
polopenze = snídaně+večeře je zvýhodněna a uvedena v tabulce) Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 350,- Kč/noc
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně
léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 0,5 Euro/studio a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu

PARALIA - studia COSMOS - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
termín

29.05. - 08.06.**
08.06. - 19.06.
19.06. - 29.06.
29.06. - 10.07.
10.07. - 20.07.

dnů/nocí

11/9
12/11
11/10
12/11
11/10

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

termín

6.490,10.990,11.990,12.490,13.490,-

20.07. - 31.07.
31.07. - 10.08.
10.08. - 21.08.
21.08. - 31.08.
31.08. - 11.09.

+ 2.700,+ 3.300,+ 3.000,+ 3.300,+ 3.000,-

dnů/nocí

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

termín

13.990,13.490,13.990,12.490,11.990,-

11.09. - 21.09. 11/10 10.990,- + 3.000,21.09. - 03.10.** 13/11
6.990,- + 3.300,Dětská cena*:
letecky tam i zpět
6.990,- viz dospělí
kombinovanou dopravou 3.990,- viz dospělí

+ 3.300,+ 3.000,+ 3.300,+ 3.000,+ 3.300,-

dnů/nocí

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

* platí pro dítě do 15-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu viz str. 13
Možnost dokoupení samostatných snídaní za 130,- Kč/os./den nebo samostatných večeří za 180,- Kč/os./den (cena polopenze = snídaně+večeře je zvýhodněna a uvedena v tabulce)
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 300,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní poplatky, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz
tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
pobytové taxy ve výši 0,5 Euro/studio a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
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Řecko - Thassos - Limenaria
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

Ostrov Thassos

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma
Mramorová pláž

Pláž
5,- Euro/den

zdarma

interiér studií

✹✹✹

AUGUSTIS
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMM+M(do 5 let bez nároku na lůžko)
• odlety Ostrava a Brno 11 a 12 dnů - viz strana 12
• bez stravy, snídaně, večeře, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 18-ti let

Poloha: velmi oblíbená studia se nachází ve vile
v rezidenční části letoviska pouhých 100 metrů
od pláže a 400 metrů od centra letoviska. Stravování je zajištěno v hotelu 120 metrů od vily.
Ubytování: dvoulůžková a třílůžková studia
(třílůžková studia mají i třetí lůžko pevné - nikoli
přistýlku, do třílůžkového studia je možno ubytovat navíc jedno dítě do 5-ti let bez nároku na
lůžko - sdílící manželské lůžko s rodiči). Všechna studia mají vlastní soc. zařízení, kuchyňský

kout, balkón, TV a klimatizaci (za příplatek 5,Euro/den).
Vybavení: Wi-Fi v celém objektu bezplatně,
v přízemí vily se nachází sídlo místní partnerské
cestovní kanceláře a sídlo delegátky. Kancelář zajišťuje také půjčení automobilů, motorek
a jízdních kol.
Stravování: vlastní, nebo snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 24 hlavních jídel, plus
polévky, předkrmy, saláty a deserty formou
bufetu. Strava se podává v hotelu 120 metrů od
vily Augustis.
Pláž: písčitá pláž pouhých 100 m od hotelu,
lehátka a slunečníky (za konzumaci v plážovém
baru), sprchy na pláži k dispozici.
Náš názor: pěkné ubytování s dobrou dostupností k pláži i centru letoviska, perfektní péče
domácích

pláž v Limenarii

Limenaria
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100 m

pláž v Limenarii

Řecko - Thassos - Limenaria
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

Augustis
Waterside

Pláž

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
přímo

zdarma

terasa předních studií s výhledem na moře

5,- Euro/den

zdarma

terasa zadních studií

WATERSIDE ✹✹✹+
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMM+M(do 5 let bez nároku na lůžko)
• odlety Ostrava a Brno 11 a 12 dnů - viz strana 12
• bez stravy, snídaně, večeře, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 18-ti let

Poloha: moderní, luxusní studia se nachází ve
vile v nejkrásnější části Limenarie, v první linii,
přímo u písečné pláže. Centrum letoviska cca
300 metrů. V blízkosti několik obchodů, restaurací a taveren. Stravování je zajištěno v hotelu 50
metrů od vily.
Ubytování: dvoulůžková a třílůžková studia
(dvoulůžková studia s manželskou postelí a třílůžková studia s manželským lůžkem a samostatným pevným lůžkem, do třílůžkového studia
je možno ubytovat navíc jedno dítě do 5-ti let
bez nároku na lůžko - sdílící manželské lůžko s
rodiči). Všechna studia mají vlastní soc. zařízení (sprcha, WC, fén), kuchyňský kout, terasu s
posezením a slunečníkem, SAT-TV a klimatizaci
(za příplatek 5,- Euro/den). Některá studia mají
vstup ze zadní části vily (bez výhledu na moře),
interiér studií

některá jsou v přední části s výhledem na moře
z terasy - v cenové tabulce rozlišeno jako „zadní
část a přední část“.
Vybavení: Wi-Fi v celém objektu bezplatně
Stravování: vlastní, nebo snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 24 hlavních jídel, plus polévky, předkrmy, saláty a deserty formou bufetu.

Strava se podává v hotelu 50 metrů od vily.
Pláž: písčitá pláž přímo před domem, lehátka
a slunečníky (za konzumaci v plážovém baru),
sprchy jsou na pláži k dispozici
Náš názor: nádherná studia uspokojí i náročnou klientelu, která ocení polohu přímo u písečné pláže

THASSOS - LIMENARIA - AUGUSTIS, WATERSIDE - letecky z Ostravy a Brna a zájezdy
AUGUSTIS

s kombinovanou dopravou - cena za osobu
přední část s
příplatky za stravu pro AUGUSTIS a WATERSIDE
výhledem na moře
večeře
snídaně + večeře
základní cena základní cena
snídaně
dospělí / děti
dospělí / děti
bez stravy
bez stravy děti i dospělí
do 12-ti let
do 12-ti let
WATERSIDE

zadní část

termín

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

23.05. - 02.06.** 11/9
6.990,02.06. - 12.06. 11/10 11.990,12.06. - 23.06. 12/11 12.490,23.06. - 03.07. 11/10 13.490,03.07. - 14.07. 12/11 14.990,14.07. - 24.07. 11/10 14.490,24.07. - 04.08. 12/11 14.990,04.08. - 14.08. 11/10 14.490,14.08. - 25.08. 12/11 13.990,25.08. - 04.09. 11/10 13.490,04.09. - 15.09. 12/11 12.990,15.09. - 25.09. 11/10 11.990,25.09. - 04.10.** 10/8
6.990,Dětská cena:
letecky tam i zpět
1. dítě do 18-ti let na 3. lůžku ve studiu
2. dítě do 5-ti let bez nároku na lůžko

7.490,12.990,13.490,14.490,15.990,15.490,15.990,15.490,14.990,14.490,13.990,12.990,7.490,-

7.990,6.990,-

7.990,13.490,13.990,14.990,16.490,15.990,16.490,15.990,15.490,14.990,14.490,13.490,7.990,-

+1.800,+2.000,+2.200,+2.000,+2.200,+2.000,+2.200,+2.000,+2.200,+2.000,+2.200,+2.000,+1.600,-

+2.700,-/+1.800,+3.000,-/+2.000,+3.300,-/+2.200,+3.000,-/+2.000,+3.300,-/+2.200,+3.000,-/+2.000,+3.300,-/+2.200,+3.000,-/+2.000,+3.300,-/+2.200,+3.000,-/+2.000,+3.300,-/+2.200,+3.000,-/+2.000,+2.400,-/+1.600,-

+4.500,-/+3.600,+5.000,-/+4.000,+5.500,-/+4.400,+5.000,-/+4.000,+5.500,-/+4.400,+5.000,-/+4.000,+5.500,-/+4.400,+5.000,-/+4.000,+5.500,-/+4.400,+5.000,-/+4.000,+5.500,-/+4.400,+5.000,-/+4.000,+4.000,-/+3.200,-

kombinovanou dopravou
1. dítě do 18-ti let na 3. lůžku ve studiu
2. dítě do 5-ti let bez nároku na lůžko

5.990,4.990,-

** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu viz str. 13
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc (AUGUSTIS) + 500,- Kč/noc (WATERSIDE)
Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní poplatky, transfer z letiště do místa ubytování a zpět,
ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka,
pobytové taxy ve výši 0,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi
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Řecko - Kamena Vourla
Kamena Vourla

Kamena Vourla

SLEVA
za včasný
NÁKUP

hotel Sissy

Pláž
ZDARMA

přímo

Polopenze

zdarma
hotelová restaurace

interiér pokojů

Hotel SISSY ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM
• odlety Katovice - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14 (polská posádka)
• polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• nelze uplatnit akci dítě zdarma!

Poloha: plážový hotel s krásnou subtropickou
zahradou se vzrostlými palmami přímo na pláži
v klidné jižní části letoviska. V blízkosti hotelu se
nachází několik obchůdků, restaurací a taveren.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky a čtyřlůžkové pokoje s manželským lůžkem a dvěma lůžky. Všechny pokoje
mají vlastní sociální zařízení (SWC, fén), SAT/TV,
telefon, mini lednici, klimatizaci a sejf (zdarma)
a balkón se zahradním nábytkem. Všechny pokoje jsou v patře a mají prostorné balkóny s nádherným přímým výhledem na moře!

Vybavení: hostům je k dispozici vstupní hala
s recepcí, výtah, restaurace s venkovní terasou
s výhledem na moře, bar, venkovní bazén se
slunečníky a lehátky (zdarma), beach bar, disco
club, animační a sportovní programy, Wi-Fi v
lobby (zdarma), šachy, pingpongový stůl, biliard
(za poplatek). Lehátka na pláži zdarma! Na pláži
je možno využít nabídky vodních sportů - kajaky,
motorové vodní skútry, vodní lyže, šlapadla (za
poplatek). Přímo v zahradě hotelu jsou nabízeny
také masáže.
Stravování: polopenze, snídaně a večeře formou
výborného bufetu podávané v hotelové restauraci (vnitřní i venkovní část). Během dne možnost
dokoupení občerstvení za velice příznivé ceny v
areálu hotelové zahrady - beach bar (víno, pivo,
nealko - 1-2,- Euro, koktejly 3-4,- Euro, toasty,
souvlaki, hot-dog, hranolky - od 1,5 Euro)
Pláž: přímo na oblázkové pláži s pozvolným
vstupem do moře, plážový servis ZDARMA.

O
ROGRAMY PR
ANIMAČNÍ P
A
M
R
É ZDA
DĚTI I DOSPĚL

hotelový bazén

Nabídka vodních sportů za poplatek. Pláž navazuje přímo na hotelovou zahradu stíněnou
stromy a palmami.
Náš názor: pohodový hotel, pokoje s úžasnými
výhledy na moře, krásnou zahradou, bazénem
i pláží a příkladnou péčí hotelového personálu
o hosty. Pobyty ocení rodiny s dětmi, senioři
i mladí klienti.

KAMENA VOURLA - hotel SISSY - letecky z Katovic - cena za osobu
termín

23.04. - 30.04.
30.04. - 07.05.
07.05. - 14.05.
14.05. - 21.05.
21.05. - 28.05.
28.05. - 04.06.
04.06. - 11.06.

dnů/nocí s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

15.990,15.990,16.190,16.290,16.390,16.490,16.490,-

termín

11.06. - 18.06.
18.06. - 25.06.
25.06. - 02.07.
02.07. - 09.07.
09.07. - 16.07.
16.07. - 23.07.
23.07. - 30.07.

dnů/nocí s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

16.590,16.590,16.790,16.990,16.990,16.990,16.990,-

termín

30.07. - 06.08.
06.08. - 13.08.
13.08. - 20.08.
20.08. - 27.08.
27.08. - 03.09.
03.09. - 10.09.
10.09. - 17.09.

dnů/nocí s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

16.990,16.990,16.990,16.990,16.490,16.490,16.290,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

17.09. - 24.09.
8/7 16.190,24.09. - 01.10.
8/7 15.990,Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 25.8. 9.990,ostatní termíny
10.490,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji
Na zájezdy do hotelu Sissy NENÍ POSKYTOVÁNA AKCE DÍTĚ ZDARMA!
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc za týden Cena zahrnuje: leteckou dopravu Katovice - Athény - Katovice (včetně jednoho odbaveného zavazdla do váhy
20 kg/os.), transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka), služby POLSKY a ANGLICKY MLUVÍCÍHO DELEGÁTA A ANIMÁTORA, animační
programy (pouze v červenci a srpnu) v polštině nebo angličtině, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh
a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 0,5 Euro/pokoj a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI V KATOVICÍCH NEBO TRANSFER (z Olomouce, Přerova, Hranic a Ostravy) NA LETIŠTĚ ZDARMA!
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Řecko - Kamena Vourla
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

hotel Sissy

aparthotel Persefoni

SLEVA
za včasný
NÁKUP

Kamena Vourla

Vybavení: vstupní hala s recepcí a venkovní terasa s posezením, pokoje mají k dispozici
společnou plně vybavenou kuchyni – vařiče,
mikrovlnná trouba, nádobí pro přípravu jídel a
stolování
Stravování: snídaně servírované přímo v aparthotelu nebo polopenze (večeře v místní restauraci formou bohatého menu - hlavní jídlo, salát,
dezert nebo ovoce, pečivo, voda)

Pláž
250 m

Aparthotel PERSEFONI ✹✹
MM❘ MMM❘ MMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14 (polská posádka)
• snídaně, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• nelze uplatnit akci dítě zdarma!

Pláž: pláž s tmavým pískem a oblázky s pozvolným vstupem do moře je vzdálená 250 m,
plážový servis za konzumaci v plážovém baru,
široká nabídka vodních sportů za poplatek
Náš názor: vzorná péče majitelů aparthotelu
umocní spokojenost každého hosta, možnost
vaření ve společné kuchyni

Poloha: aparthotel s mimořádně příjemnou
domácí atmosférou se nachází v klidné části
letoviska cca 200 m od centra a jen 250 m od
pláže a promenády
Ubytování: prostorné dvoulůžkové pokoje
(s možností přistýlky) a třílůžkové pokoje mají
vlastní sociální zařízení (WC, sprcha, fén), TV,
ledničku, varnou konvici a balkón se zahradním
nábytkem. Wi-Fi zdarma a klimatizace za příplatek 3,- Euro/den

zdarma

Kamena Vourla

3,- Euro/den

KAMENA VOURLA - hotel SISSY, aparthotel PERSEFONI - autokarové zájezdy - cena za osobu
SISSY PERSEFONI

termín

dnů/nocí

03.06. - 12.06.
10.06. - 19.06.
17.06. - 26.06.
24.06. - 03.07.
01.07. - 10.07.
08.07. - 17.07.

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

cena
cena
s polopenzí se snídaní

9.990,10.490,10.990,11.990,11.990,11.990,-

7.290,7.490,7.990,8.490,8.990,8.990,-

příplatky
za stravu
večeře

+2.500,+2.500,+2.500,+2.500,+2.500,+2.500,-

SISSY PERSEFONI

termín

dnů/nocí

15.07. - 24.07.
22.07. - 31.07.
29.07. - 07.08.
05.08. - 14.08.
12.08. - 21.08.
19.08. - 28.08.

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

cena
cena
s polopenzí se snídaní

11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,10.990,-

8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,-

příplatky
za stravu
večeře

+2.500,+2.500,+2.500,+2.500,+2.500,+2.500,-

SISSY PERSEFONI

termín

dnů/nocí

26.08. - 04.09. 10/7
02.09. - 11.09. 10/7
09.09. - 18.09. 10/7
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 25.8.
ostatní termíny

cena
cena
s polopenzí se snídaní

příplatky
za stravu
večeře

10.490,- 8.490,10.290,- 7.990,9.990,- 7.490,-

+2.500,+2.500,+2.500,-

5.990,- 4.990,6.990,- 5.990,-

+1.250,+1.250,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji (Sissy) a 3. lůžku v pokoji (Persefoni) Na zájezdy NENÍ POSKYTOVÁNA AKCE DÍTĚ ZDARMA!
Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc (SISSY), + 340,- Kč/noc (PERSEFONI)
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby POLSKY a ANGLICKY MLUVÍCÍHO DELEGÁTA a ANIMÁTORA (SISSY), pojištění CK
ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši
0,5 Euro/pokoj a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
Poznámka: zájezd je organizován společně s Polskou cestovní kanceláří, doprava je zajištěna polskou dopravní společností s polsky hovořící posádkou
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Řecko - ostrov Evia - Nea Styra
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

Ostrov Evia

SLEVA
za včasný
NÁKUP

interiér pokojů

ZDARMA

zdarma

Pláž
přímo

Hotel VENUS BEACH ✹✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM
• odlety Katovice - viz strana 12
• polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• nelze uplatit akci dítě zdarma!

Poloha: hotel se nachází přímo na krásné
písečné pláži v letovisku Nea Styra na jihu ostrova Evia, nabízí ubytování v pohodlných bungalovech se zahrádkou s bujnou vegetací
Ubytování: 2 - 4 lůžkové pokoje typu bungalov
s výhledem na moře, všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení (SWC, fén), SAT/TV, telefon,
lednici a klimatizaci. Možnost zajištění výhledu
na moře za příplatek standard - druhá linie nebo
superior - první linie.
Vybavení: hostům je k dispozici vstupní hala
s recepcí, restaurace s venkovní terasou s výhledem na moře, bar, beach bar, taverna, venkovní

bazén se slunečníky a lehátky (zdarma), animační a sportovní programy, Wi-Fi v lobby (zdarma),
pingpongový stůl, tenis, plážový volejbal. Lehátka na pláži zdarma! Na pláži je možno využít nabídky vodních sportů (za poplatek). Hotel nabízí
bezplatný převoz minibusem do přístavu Nea
Styra 4x denně.
Stravování: polopenze - snídaně a večeře formou výborného bufetu podávané v hotelové
restauraci

Pláž: přímo na pláži, plážový servis ZDARMA.
Nabídka vodních sportů za poplatek.
Náš názor: srdce mnoha turistů si toto místo
získalo díky průzračně čistému modrému moři
a západům slunce nad bazénem, které mohou
sledovat z hotelového komplexu. Oblast je oblíbená mladými lidmi i rodinami s dětmi.

Ostrov EVIA - hotel VENUS BEACH - letecky z Katovic - cena za osobu
termín

04.06. - 11.06.
11.06. - 18.06.
18.06. - 25.06.
25.06. - 02.07.
02.07. - 09.07.

dnů/nocí s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

14.490,14.690,14.990,16.490,16.990,-

termín

09.07. - 16.07.
16.07. - 23.07.
23.07. - 30.07.
30.07. - 06.08.
06.08. - 13.08.

dnů/nocí s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

16.990,16.990,16.990,16.990,16.990,-

termín

13.08. - 20.08.
20.08. - 27.08.
27.08. - 03.09.
03.09. - 10.09.
10.09. - 17.09.

dnů/nocí s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

16.990,16.990,16.490,14.990,14.490,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 3.9.
ostatní termíny

7.990,9.990,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji
Na zájezdy do hotelu Venus Beach NENÍ POSKYTOVÁNA AKCE DÍTĚ ZDARMA!
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 550,- Kč/noc, garance ubytování s výhledem na moře standard + 400,- Kč/pokoj/noc, s výhledem na moře superior + 1.000,- Kč/pokoj/noc,
odbavené zavazadlo do váhy 20 kg + 1.790,- Kč/kus (zákazník si může zvolit vyhovující počet zavazadel, které si chce objednat) Cena zahrnuje: leteckou dopravu Katovice
- Athény - Katovice (v ceně letenky je pouze příruční zavazadlo o rozměrech 40 x 20 x 25 cm), transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka),
služby POLSKY a ANGLICKY hovořícího delegáta, animační programy (pouze v červenci a srpnu) v polštině nebo angličtině, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99
Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/pokoj a noc - platí se hotově
na místě delegátovi nebo na recepci hotelu PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI V KATOVICÍCH NEBO TRANSFER (Olomouc, Přerov, Hranice, Ostrava) NA LETIŠTĚ ZDARMA!
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Řecko - POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ

Athény

Thessaloniki (Soluň), pohoří Olymp, Litochoro,
hrad Platamonas, Thessálie, kláštery Meteora,
údolí Thembi, Athény
Ubytování v hotelu s polopenzí a 4 výlety v ceně !!!
Soluň

Termín:
29.05. - 08.06.
08.06. - 19.06.
11.09. - 21.09.
21.09. - 03.10.

tam bus+zpět let BRNO
tam i zpět letecky BRNO
tam i zpět letecky BRNO
tam let BRNO+zpět bus

dnů/nocí
11/9
12/11
11/10
13/11

dospělí dítě do 18-ti let
13.990,9.990,15.990,9.990,15.590,9.990,14.490,9.990,-

Program zájezdu:
1. den: odjezd /odlet z ČR, přílet do Soluně, transfer do Paralia Katarini, ubytování v hotelu Orea Eleni***
(pokoje s balkónem, klimatizací, Wi-Fi, vlastním sociálním zařízením, TV), večeře, nocleh, u termínu 29.5.-8.6.
cesta do Řecka autobusem - příjezd do Paralie následující den dopoledne
2. den - 9./10./11. den: volné dny, koupání, polopenze, v průběhu pobytu 4 x celodenní výlet (viz níže)
11./12. den (zpět letecky): snídaně, transfer na letiště odlet do Brna
12. den: (termín 21.9.-3.10.) snídaně, odjezd kolem poledne zpět do ČR, příjezd následující den dopoledne

CELODENNÍ VÝLET DO SOLUNĚ - po snídani odjedeme do druhého největšího řeckého města Thessaloniki (Soluň), odkud k nám přišli slovanští kazatelé Cyril a Metoděj. Autobusem projedeme po
nábřeží a vystoupíme u dominanty města - Bílé věže (cca hodinový rozchod), procházkou projdeme
po centru města - Aristotelovo náměstí a velký bazar, volný čas na nákupy, odjezd odpoledne od Bílé
věže zpět do Parálie.

CELODENNÍ VÝLET KLÁŠTERY METEORA + NÁRODNÍ PARK V ÚDOLÍ THEMBI - průjezd Thessálií

kláštery Meteora
Soluň

do Kalambaki, zastávka v manufaktuře s prezentací výroby pravoslavných ikon (možnost nákupů
suvenýrů), návštěva dvou klášterů, zhlédnutí dalších klášterů z autobusu, zastávka na fakultativní
oběd ve vesničce Kastraki, zastávka v údolí Thembi s prohlídkou údolí - přechod po visutém mostě
ke kapličce Agia Paraskevi (léčivá voda)..., návrat do letoviska

CELODENNÍ VÝLET DO ATHÉN - již v noci (po půlnoci) odjedeme do hlavního města Athén, kam
přijedeme v ranních hodinách, nejdříve navštívíme přístav Pireus, poté dojedeme autobusem do centra města, které budeme procházet pěšky (autobus musí mít povinnou pauzu). Navštívíme Akropol
(vstup není v ceně, hradí se na místě 20,- Euro/os.), projdeme do čtvrti Monastiriki, prohlédneme
parlament s tradičním střídáním stráží... volno na individuální prohlídku a nákupy. Večer cestou zpět
do Parálie zastavíme ještě u pomníku bitvy u Thermopyl.

CELODENNÍ VÝLET DO PODHŮŘÍ OLYMPU - z Parálie se vydáme do městečka Litochoro příhotel Orea Eleni Palace

mo pod hlavním vrcholem Olympu - horou Mytikas, odtud procházka do kaňonu říčky Enipeas ke
klášteru Sv. Dionisia, kolem poledne budeme pokračovat autobusem do jižní části Olympské riviéry
a navštívíme středověký hrad Platamonas (hrad krásné paní) s nádhernými vyhlídkami na celou
Olympskou riviéru (vstupné do hradu cca 2,- Euro/os. není v ceně zájezdu). Odpoledne pak výlet
ukončíme v malebné vesničce Paleos Panteleimonas.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu z/do ČR (viz nástupní místa str. 14) nebo leteckou přepravu z/do Brna
a zpět, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování v hotelu kategorie *** s polopenzí, česky nebo
slovensky hovořícího průvodce, výlety dle programu, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna + 40,- Kč/os./den, příplatek za jednolůžkový
pokoj + 200,- Kč/noc, další fakultativní výlety
Doporučené kapesné: cca 100,- Euro
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Chorvatsko - základní informace

KLIMATICKÉ PODMÍNKY CHORVATSKO - Makarská
měsíc/teplota
vzduch
voda

V.
18 °C
15 °C

VI.
23 °C
17 °C

VII.
27 °C
21 °C

VIII.
26 °C
23 °C

IX.
23 °C
24 °C

X.
20 °C
22 °C

CHORVATSKO - největší devizou Chorvatska
je jeho překrásné pobřeží, které se táhne od Slovinska na severu až po černohorskou hranici na
jihu. K Chorvatsku patří také 1185 ostrovů v Jaderském moři. Turisty nejvíce přitahuje křišťálově
čistá voda, bezpočet zálivů a zátok, malebné
pláže a historická městečka, za kterými se tyčí
vysoká pohoří. Dálnice vedoucí od slovinských
či maďarských hranic až po nejjižnější letoviska
na Makarské riviéře přispívá k pohodlnějšímu
a ještě rychlejšímu spojení.

M A ĎA R S K O
LOVINSKO

ZAGREB

C H O R VAT S K O

BOSNA
A HERCEGOVINA
ZADAR
Sv. PETAR n.M.
TURANJ
Sv. FILIP I JAKOV

PAKOŠTANE
VODICE
SPLIT
DUČE
SEGET-VRANJICA
TROGIR

Jaderské moře

OREBIČ

PROMAJNA
MAKARSKA
IGRANE
DRVENIK
GRADAC

ČERNÁ
HORA

TRPANJ
DUBROVNIK

Malý slovníček:

Širokou nabídku fakultativních výletů
naleznete na www.bontonck.cz
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Dobré ráno/den/večer
Na shledanou
Prosím
Děkuji
Promiňte
Včera/dnes/zítra
Den/týden/měsíc/rok
Kde/kdy/jak
Vlevo/vpravo
Levný/drahý
Nerozumím
Pomozte mi prosím

Dobro jutro/Dobar dan/večer
Do vidženja
Molim
Hvala
Izvinite
jučer/danas/sutra
dan/tjedan/mjeses/godina
gdje/kada/kako
lijevo/desno
jeftin/skup
Ne razumijem
Molim vas pomozite mi

Chorvatsko - základní informace

pobřeží Makarské riviéry

Sv. PETAR NA MORU - klidná přímořská vesnička mezi Zadarem a Biogradem na Moru,
pouhé 3 km od letoviska Turanj. Oblázkové
pláže (místy kamenné se zpevněným břehem
a schůdky) ocení zejména rodiny s dětmi a příznivci romantického koupání. Ve Sv. Petaru mohou turisté využít několik restaurací a obchůdků.
Více možností večerní zábavy pak nabízejí větší
letoviska Turanj a zejména pak Sv. Filip i Jakov,
který je vzdálen jen cca 5 km. Pro aktivní návštěvníky jsou nabízeny možnosti výletů na protější ostrov Pašman (lze si také zapůjčit malou
motorovou loď), do NP Kornati, NP Paklenica
a NP Krka.
TURANJ - je menší letovisko blízko (přibližně
6,5 km) města Biograd na Moru. Na klidných
plážích strávíte příjemnou dovolenou, která
je vhodná hlavně pro rodiny s dětmi. Blízkost
fantastických ostrovů zadarského souostroví
a Národního parku Kornati Vám nabízí možnost
obohatit si svou dovolenou o pěkný výlet.

večerní zábavy (obchody, supermarkety, restaurace, bary, diskotéky, zábavní parky, lunapark,
vodní park...).
PAKOŠTANE - oblíbené turistické letovisko
vystavěné v širokém zálivu s krásnými plážemi
tvořenými drobnými oblázky se nachází pouhé
3 km jižně od rušného prázdninového střediska
Biograd na Moru. K procházkám i nákupům
lákají obchůdky, restaurace, kavárny a také malý
jachtový přístav ve staré části letoviska. Milovníci cykloturistiky a rybaření ocení také přítomnost
Vranského jezera, které je chráněným územím
přírodního parku. Pakoštane ocení návštěvníci
vyhledávající klidnější místo pro trávení dovolené, které však nabízí veškeré potřebné zázemí.
Historické centrum města Biograd na Moru
a jeho přístav pak nabízí další možnosti trávení
volného času a výletů.

Sv. FILIP I JAKOV - malebné město s krásným historickým centrem se nachází jen 4 km
severně od pulsujícího Biogradu na Moru. Ať již
vyhledáváte klidnou dovolenou s procházkami,
nebo se rádi pobavíte nakupováním v tradičních
obchůdcích či na malém trhu s ovocem a zeleninou nebo posezením v hospůdkách na nábřeží, je toto místo určeno právě Vám. Milovníci
cyklistiky ocení několik nově vybudovaných cyklostezek (například k Vranskému jezeru). Sv. Filip
i Jakov je vyhledáván zejména rodinami s dětmi.

VODICE - letovisko v centrální části Chorvatska (Severní Dalmácie) je přezdíváno St. Tropez
Jadranu pro nádhernou přírodu, četné vinohrady
a borové lesy, které sahají až k bělostným plážím tvořeným kamínky a oblázky s pozvolným
vstupem do moře. Vodice patří mezi rušnější
letoviska, nabízí promenádu, tržiště s ovocem
a zeleninou, řadu obchůdků, sportovišť (tobogán, půjčovna loděk a šlapadel, minigolf, plážový volejbal, tenisové kurty) a malebnou jachtovou marinu. Vodice jsou každoročně dějištěm
hudebního festivalu Jazzový a Sunbreez festival
hudby. Plava plaža ve Vodicích byla oceněna
modrou vlajkou za čistotu moře.

BIOGRAD NA MORU - známé, živé letovisko,
které se pyšní nádhernými plážemi (zejména
obrovským piniovým parkem a romantickými plážemi Soline) i mimořádnými možnostmi

SEGET VRANJICA - menší turistická víska
vzdálená 5 km od Trogiru a 8 km od mezinárodního letiště Split. Seget Vranjica je ideální
k prožití příjemné a klidné rodinné dovolené. Díky

ostrov Lásky - Turanj

Dubrovník

blízkosti několika marín a trajektovému přístavu
Split je letovisko ideální základnou pro poznávání Jadranu. Můžete objevovat ostrovy a ostrůvky
na jednodenních výletech bárkou nebo plachetnicí. Pro Trogirskou riviéru a okolí jsou typické
zátoky s kamenitými a oblázkovými plážemi,
bujná vegetace, stoleté vinohrady a olivovníky.
OMIŠ, DUČE - Omiš je právem označován za
jedno z nejkrásnějších letovisek celého Jadranu.
Historické centrum města přivede návštěvníky
do slavného období, kdy celé pobřeží ovládali
Benátčané. Mohutné skalní masivy nad letoviskem, na kterých se nachází zpřístupněné
zbytky pirátské pevnosti Mirabela ze 13. století,
nabízí nádherné výhledy na staré město i celé
pobřeží. Přímo v letovisku ústí do moře řeka Cetina, na jejímž toku se pořádají velmi oblíbené
plavby na raftech. Turisté si mimo romantických procházek po historickém centru cení také
široké nabídky obchůdků, typických taveren,
restaurací a barů, ale hlavně písečných pláží
s jemným čistým pískem (v Chorvatsku ojedinělý typ pláží). DUČE je částí letoviska Omiš s
klidnější atmosférou a velmi žádanými písečnými
plážemi v pěší dostupnosti centra Omiše.

Omiš a řeka Cetina

Trogir
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PROMAJNA - se nachází 4 km jižně od Bašky
Vody. Vznikla z malé rybářské osady na pobřeží
východně od Baško Polje, kterou v 18. století
osídlili obyvatelé Bastu a Podgory, a vyrostla od
minulého století v turistické místo s moderně
zařízenými domy, vilami a apartmány. Promajna
je dokonalé místo pro klidnou dovolenou, zvláště
vhodnou pro rodiny s malými dětmi. V Promajně
se nachází překrásná bílá oblázková pláž, stejně jako několik restaurací, pizzerií, bister a café
barů, jsou zde i obchody a pošta.
IGRANE - klidné městečko, které se nachází
20 km jižně od města Makarska. Nádherná
barokní zvonice Panny Marie, kterou každý člověk spatří hned při příjezdu, stráží jinak poklidné
letovisko s oblázkovou pláží, úzkými kamennými uličkami s typickými dalmatskými domy,
několika obchody, restauracemi a bary. Poloha
letoviska umožňuje návštěvu vedlejších vesniček
Živogošče a Drašnice.
DRVENIK - malebné letovisko nacházející se
v jižní části Makarské riviéry (jižní Dalmácie) cca
30 km jižně od Makarské pod svahy pohoří Biokovo. Největší devizou Drveniku jsou krásné oblázkové pláže, chráněné stínem palem a borovic,
s pozvolným vstupem do moře nabízející výborné podmínky pro děti a neplavce. Návštěvníkům
Drveniku je k dispozici pošta, supermarket, obchody se suvenýry, směnárna, restaurace, pizzerie,
kavárny, diskotéka. Ke sportovnímu vyžití slouží
fotbalové a basketbalové hřiště i široká nabídka vodních sportů, půjčovna kol, ranní rybaření
na moři, potápění a široká nabídka lodních výletů.
Z Drveniku jezdí trajekty na Hvar, možnost individuálních výletů lodí za super ceny (trajekt na Hvar
- město Sučuraj, trvá cca 30 minut a cena trajektu je cca 2,- Euro/os.). Kombinace hor, borovi-

cových lesů a mořského klimatu vytváří výborné
podmínky pro osoby trpící alergiemi a nemocemi horních cest dýchacích, nemocemi kůže a
všechny milovníky krásné přírody a čistého moře.
GRADAC - letovisko leží v jižní části Makarské
riviéry (cca 60 km jižně od Makarske) přímo na
úpatí pohoří Rilič. Gradac patří pro svou dlouhou
pláž Gornja Vala s bílými oblázky a průzračnou
vodou k nejkrásnějším letoviskům této oblasti.
Pobřežní promenáda lemovaná řadou palem
nabízí celou řadu obchůdků, tradičních pizzerií
a barů s příjemným posezením. V letovisku
naleznou návštěvníci také kavárny, restaurace
a plážovou diskotéku. Horský masiv chrání
pobřeží před větrem z vnitrozemí. Překrásný
výhled na protější poloostrov Pelješac a ostrov Hvar, spolu s velmi příznivými klimatickými
podmínkami a výhodnou polohou pro účast
na řadě fakultativních výletů, vytváří z tohoto
letoviska ideální místo pro trávení pohodové
dovolené.
OREBIČ - je jednoznačně jedním z nejoblíbenějších letovisek jižní Dalmácie a to především
díky panenské přírodě, křišťálově čistému moři a
největšímu počtu slunečních dnů v Chorvatsku.
Orebič se nachází na jihozápadě poloostrova
Pelješac a leží naproti městu Korčula, od kterého je oddělen Pelješackým kanálem (pravidelné
trajektové spojení do Korčuly). Orebič je proslulou turistickou oblastí především díky množství
kvalitních hotelů a obrovskému množství sportovního a kulturního vyžití. Okolí letoviska je hojně porostlé vegetací. Krásné písčité a oblázkové pláže letoviska se nachází v zálivu Trstenica.
Celé pobřeží zálivu je lemované borovicemi.
Moře je křišťálově čisté, průzračné, vytvářející
ideální podmínky pro koupání.

Korčula

Pelješac - Orebič
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TRPANJ - zemědělská a rybářská obec má
přibližně 660 obyvatel. Příjemné menší letovisko se nachází na severním pobřeží poloostrova
Pelješac. V minulosti to byl nejdůležitější přístav celého poloostrova. Dnes sem jezdí trajekt
z Ploče, které leží na pevnině. V blízkosti obce
se vyskytuje léčivé bahno (peloid), které má
léčivé účinky při chorobách pohybového ústrojí
a gynekologických obtížích. Odborníci tvrdí, že
je účinnější než bahno v některých lázních.
Plitvická jezera

Širokou nabídku
fakultativních výletů naleznete na
www.bontonck.cz

Chorvatská kuchyně - mezi nejznámější
dobroty z této oblasti patří jídla: pljeskavica,
čevapi, šašlík či pokrmy z chutného jehněčího masa, řada rybích specialit a darů moře.
Určitě byste měli ochutnat skvělý slaný sýr
(paški sir pocházející z ostrova Pag) a lahodnou uzenou šunku pršut, která se podává
krájená na tenké plátky. Velmi dobré pověsti
se těší také chorvatský olivový olej a především lanýže, které se sbírají ve vnitrozemí
Istrie. Výborná vína všech možných odrůd
a druhů, pálenka Rakija či Travarica zajisté
osloví všechny milovníky chutných alkoholických nápojů.

Chorvatsko - Severní Dalmácie - Sv. Filip i Jakov
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

Sv. Filip i Jakov
zdarma

SLEVA
za včasný
NÁKUP

zdarma

DÍTĚ
zdarma

penzion Pikolo - hlavní budova s restaurací
interiér pokojů

penzion Pikolo - dům s apartmány

Pláž
120 m

Penzion PIKOLO ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM+M(do 7 let bez nároku na lůžko) / apt. MMMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• odlety z Ostravy - viz strana 12
• bez stravy, polopenze, plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 7-mi let

Poloha: krásný rodinný penzion s pokoji a apartmány se nachází v rezidenční zóně v blízkosti
centra letoviska (řada obchůdků, restaurací,
barů i trh s čerstvou zeleninou a ovocem). Oblíbená pláž s oblázky i betonovými platy vhodná
i pro děti je 120 m od penzionu. Penzion se
stává z hlavní budovy s restaurací a vedlejších
budov s pokoji a apartmány.
Ubytování: POKOJE - velmi vkusně zařízené
dvoulůžkové pokoje s možní jedné přistýlky pro
děti do 14-ti let (možnost ubytovat maximálně dva dospělé, jedno dítě do 14-ti let a jedno
dítě do 7-mi let bez nároku na lůžko). Všechny

pokoje mají balkón, vlastní soc. zařízení (SWC),
ledničku, rychlovarnou konvici, SAT-TV, WiFi a
klimatizaci zdarma. V budově se nachází také
malý společný kuchyňský kout.
APARTMÁNY - prostorné apartmány typu TRILO se dvěma ložnicemi a obývací kuchyní s
možností přistýlky (rozkládací gauč). Apartmány
mají dobře vybavenou kuchyňku, vlastní soc. zařízení (SWC), balkón, SAT-TV, klimatizaci a Wi-Fi
zdarma.
Vybavení: restaurace s vnitřní i venkovní částí,
bezplatné parkoviště
Stravování: snídaně je formou bufetu, večeře
výběr z několika menu (vždy jedno z menu je
ryba) jedno vegetariánské jídlo, zdarma voda,
ostatní za příplatek, možnost zajištění jednoduchých obědů formou poledního menu (pouze
hlavní jídlo, bez polévky a salátu - objednává se
a platí na místě).
Pláž: upravená pláž s pozvolným vstupem do
moře je vzdálená 120 m od penzionu. Pláže jsou

lodní výlet - NP Kornati

pláž ve Sv. Filip i Jakov

ideální pro rodiny s dětmi. Některé pláže jsou
i štěrkové a částečně písčité. Na pláži je bar,
restaurace, dětské hřiště, slunečníky a lehátka
za poplatek.
Náš názor: novinka v naší nabídce uspokojí
i náročnější klientelu díky příjemnému ubytování,
dobrému jídlu a skvělé poloze penzionu k centru
letoviska i plážím. Možnost letecké dopravy.

SV. FILIP I JAKOV - penzion PIKOLO - týdenní pobyty - pokoje za osobu s polopenzí, apartmány za celý apartmán bez stravy

termín

POKOJE
APARTMÁNY 4-5 osob
2-3 osoby
cena za příplatek za stravu
cena za osobu apartmán
snídaně
dnů/nocí s polopenzí bez stravy + večeře/os.

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

5.990,5.990,5.990,5.990,5.990,6.490,6.990,7.990,-

10.990,11.290,11.490,11.690,11.990,12.490,12.990,16.490,-

+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,-

termín

POKOJE
APARTMÁNY 4-5 osob
2-3 osoby
cena za příplatek za stravu
cena za osobu apartmán
snídaně
dnů/nocí s polopenzí bez stravy + večeře/os.

11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,7.690,7.490,6.990,-

16.490,16.490,16.490,16.490,16.490,15.990,12.990,11.990,-

+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,+3.080,-

termín

POKOJE
APARTMÁNY 4-5 osob
2-3 osoby
cena za příplatek za stravu
cena za osobu apartmán
snídaně
dnů/nocí s polopenzí bez stravy + večeře/os.

05.09. - 12.09. 8/7
12.09. - 19.09. 8/7
19.09. - 26.09. 8/7
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

5.990,5.990,5.990,-

11.490,- +3.080,11.290,- +3.080,10.990,- +3.080,-

2.990,3.990,-

+1.540,+1.540,-

* platí pro dítě do 14-ti let ubytované na 3. lůžku v pokoji Příplatky: doprava autokarem + 2.400,-Kč/os./oba směry, letecky Ostrava - Split - Ostrava + transfer = 7.990,-Kč/os., jednolůžkový pokoj
+ 500,-Kč/noc Cena zahrnuje: ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

35

Chorvatsko - Severní Dalmácie - Turanj

Turanj

SLEVA
DÍTĚ
zdarma

za včasný
NÁKUP

interiér studií

interiér studií

5,- Euro/den

Vila MATE ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: přímořské městečko Turanj se nachází
v severní Dalmácii nedaleko Biogradu na Moru.
Vila se nachází pouze 2 minuty chůze od centra městečka a pláží. Přímo vedle vily je menší
obchod s potravinami, větší supermarket se nachází cca 200 metrů. Vranské jezero je vzdáleno
pouze 10 km.
Ubytování: studia a apartmány pro 2-5 osob
s vlastním soc. zařízením (SWC), kuchyní, balkónem nebo terasou, některé s výhledem na
moře a klimatizací (za poplatek 5,- Euro/den)

interiér apartmánů

pláž v Turanji

Pláž
zdarma

120 m

Stravování: vlastní nebo výborná polopenze
v místní restauraci
Vybavení: pro hosty je zajištěno parkování
přímo u vily bezplatně. V den střídání turnusů je
zajištěno kompletní zázemí pro přijíždějící a odjíždějící včetně WC
Pláž: s drobnými oblázky a štěrkem se nachází
120 m od ubytování

TURANJ - vila MATE a vila NEDELJKA - 10-ti denní autokarové zájezdy - 7 nocí - cena za osobu
termín

15.05. - 24.05.
22.05. - 31.05.
29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

termín

5.990,6.090,6.190,6.290,6.490,5.990,6.290,6.990,-

10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.

+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,-

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

6.990,6.990,6.990,6.990,6.990,6.490,5.990,5.490,-

+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,-

termín

dnů/nocí

04.09. - 13.09.
10/7
11.09. - 20.09.
10/7
18.09. - 27.09.
10/7
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

5.490,5.490,5.490,-

+3.360,+3.360,+3.360,-

2.990,3.990,-

+2.730,+2.730,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu a na 3. - 5. lůžku v apartmánu Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj
+ 300,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Severní Dalmácie - Turanj
pláž v Turanji

SLEVA

centrum letoviska

za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

kónem. Wi-Fi (zdarma), klimatizace (za poplatek
5,- Euro/den).
Stravování: vlastní nebo výborná polopenze
v místní restauraci
Vybavení: pro hosty je zajištěno parkování přímo u vily bezplatně
Pláž: s drobnými oblázky a štěrkem se nachází
120 m od ubytování

Vila NEDELJKA ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

pláž v Turanji

interiér apartmánů

5,- Euro/den

Pláž

Poloha: přímořské městečko Turanj se nachází
v severní Dalmácii nedaleko Biogradu na Moru.
Vila se nachází vedle vily Mate, pouze 2 minuty
chůze od centra městečka a pláží. Vedle vily je
menší obchod s potravinami, větší supermarket
se nachází cca 200 metrů. Vranské jezero je
vzdáleno pouze 10 km.

120 m
zdarma

Ubytování: moderní a velmi vkusně vybavené
studio pro 2-3 osoby a apartmány pro 4 osoby
s vlastním soc. zařízením (SWC), kuchyní a bal-

interiér apartmánů

TURANJ - vila MATE a vila NEDELJKA - 12/13/14-ti denní autokarové zájezdy - 9/10/11 nocí - cena za osobu

termín

dnů/nocí

12.06. - 25.06. 14/11
23.06. - 05.07. 13/10
03.07. - 14.07. 12/9
12.07. - 23.07. 12/9

příplatky příplatky
základní za stravu za stravu/dítě
cena
snídaně
snídaně
bez stravy + večeře + večeře

6.890,- +5.280,6.990,- +4.800,7.490,- +4.320,7.490,- +4.320,-

+4.290,+3.900,+3.510,+3.510,-

termín

dnů/nocí

21.07. - 01.08. 12/9
30.07. - 10.08. 12/9
08.08. - 19.08. 12/9
17.08. - 30.08. 14/11

příplatky příplatky
základní za stravu za stravu/dítě
cena
snídaně
snídaně
bez stravy + večeře + večeře

7.490,- +4.320,7.490,- +4.320,7.490,- +4.320,6.990,- +5.280,-

+3.510,+3.510,+3.510,+4.290,-

dnů/nocí

příplatky příplatky
základní za stravu za stravu/dítě
cena
snídaně
snídaně
bez stravy + večeře + večeře

28.08. - 09.09. 13/10
07.09. - 20.09. 14/11
Dětská cena*

6.790,- +4.800,- +3.900,6.490,- +5.280,- +4.290,4.990,-

termín

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu a na 3.- 5. lůžku v apartmánu Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč. spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj
+ 300,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní
pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

TURANJ - vila MATE a vila NEDELJKA - týdenní pronájem studia/apartmánu 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

dnů/nocí

STUDIO
2-3 osoby

APARTMÁN
4-5 osob

termín

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

6.990,7.190,7.290,7.490,7.690,7.790,7.990,-

8.990,9.290,9.490,9.990,10.290,10.490,10.990,-

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

dnů/nocí

STUDIO
2-3 osoby

APARTMÁN
4-5 osob

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,-

12.490,12.490,12.490,12.490,12.490,12.490,10.990,-

termín

22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

dnů/nocí

STUDIO
2-3 osoby

APARTMÁN
4-5 osob

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

7.990,7.490,7.290,7.190,6.990,-

9.990,9.990,9.990,9.490,8.990,-

Příplatky: polopenze + 3.360,- Kč/os./týden, doprava autokarem + 2.400,- Kč/os./oba směry, letecky Ostrava - Split - Ostrava + transfer = 7.990,-Kč/os. Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna
40,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Sv. Petar na Moru / Biograd na Moru
nově v nabídce
CK BON TON

interiér apartmánů

SLEVA
za včasný
NÁKUP

5,- Euro/den

zdarma

výhled z balkónů apartmánů

Apartmán MARINKO ✹✹✹
MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM+ přistýlka
• odjezdy autobusů viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %

Poloha: moderní vila v zahradě se nachází cca
150 m od pláže (dům a pláž dělí pobřežní magistrála).
Ubytování: apartmány pro 2-4 osoby s překrásným výhledem na moře. Každý apartmán

5,- Euro/den

zdarma

Vila IVANA
max. MMMMMM

✹✹✹

• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %

Poloha: vila Ivana se nachází 300 m od rušného
centra letoviska s celou řadou nákupních i zá-

má ložnici s manželským lůžkem a obývací kuchyni s rozkládacím gaučem pro jednu až dvě
osoby, kuchyňským a jídelním koutem, vlastním
soc. zařízením (SWC), balkonem s výhledem na
moře, TV s českými programy, Wi-Fi bezplatně a
klimatizací (za poplatek 5,- Euro/den). Všechny
apartmány jsou umístěny v prvním a druhém patře. V případě potřeby je možno doplnit dětskou
postýlku nebo přistýlku pro pátou osobu (dítě)
za poplatek.
Vybavení: pro hosty je k dispozici venkovní posezení s grilem a bezplatné parkoviště
bavních možností. Oblázkové pláže v borovém
parku (SOLINE) se nachází cca 400 m od vily.
Ubytování: je zajištěno ve studiích pro 2-3 osoby, apartmánech tipu BILO s ložnicí s manželským lůžkem a obývací kuchyní s gaučem pro
jednu nebo dvě osoby a prostornějších apartmánech typu TRILO pro 4-6 osob se dvěma ložnicemi a obývací kuchyní s gaučem pro jednu
nebo dvě osoby. Každé studio i apartmán má
vlastní soc. zařízení (SWC), kuchyňský kout, TV,
klimatizaci (za příplatek 5,- Euro), Wi-Fi bezplatně a balkón.
Stravování: vlastní nebo polopenze v blízké
restauraci (200 m), snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu (obvykle výběr ze 3 menu)
sestávajících z polévky, hlavního jídla, salátu a
desertu
Vybavení: parkování před vilou, posezení s grilem

pláž ve Sv. Petar

Pláž
150 m

Stravování: vlastní
Pláž: kamenitá a štěrková pláž s pozvolným vstupem do moře (150 m od apartmánu Marinko)
pláž Soline

Pláž
400 m

Pláž: vila se nachází 400 m od oblázkových
pláží ve vyhledávaném parku Soline se vzrostlými piniemi (přirozený stín), restauracemi, bary,
atrakcemi pro děti i dospělé, WC, převlékárny,
sprchy... Pláže jsou vhodné i pro rodiny s dětmi
Náš názor: perfektní pro ty, kteří chtějí zažít aktivní dovolenou plnou zážitků včetně rodin s dětmi

SV. PETAR NA MORU - apartmány MARINKO - týdenní pronájem apartmánu - 7 nocí - cena za celý apartmán
termín

dnů/nocí

APARTMÁN
2-4 osoby

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

11.990,12.490,12.990,13.490,15.990,-

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.

termín

dnů/nocí

APARTMÁN
2-4 osoby

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

16.990,19.990,19.990,19.990,20.990,-

20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.

termín

dnů/nocí

APARTMÁN
2-4 osoby

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

20.990,20.990,20.990,20.990,19.990,-

25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.

termín

dnů/nocí

APARTMÁN
2-4 osoby

8/7
8/7
8/7
8/7

16.990,16.490,15.990,12.990,-

29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

Příplatky: doprava autokarem + 2.400,- Kč/oba směry/os., dětská postýlka za příplatek 200,- Kč/noc, přistýlka pro pátou osobu (dítě do 12-ti let) v apartmánu + 200,- Kč/noc
Cena zahrnuje: ubytování v apartmánu včetně spotřeby energií, asistence delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 40,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

BIOGRAD NA MORU - vila IVANA - týdenní pronájem studia/apartmánu - 7 nocí za celé studio/apartmán
termín

dnů/nocí

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO APARTMÁN APARTMÁN APARTMÁN APARTMÁN APARTMÁN příp. za stravu
2 osoby 2-3 osoby 2-4 osoby
4 osoby 4-5 osob 4-6 osob snídaně+večeře

7.490,7.990,8.490,8.990,9.490,9.990,10.990,11.990,12.490,12.490,-

8.490,8.990,9.490,9.990,10.490,10.990,11.990,12.990,13.490,13.490,-

9.990,10.490,10.990,11.990,12.490,12.990,13.990,13.990,15.990,15.990,-

10.990,11.490,12.990,13.490,14.490,14.990,16.490,16.490,18.490,18.490,-

11.990,12.490,13.490,13.990,15.990,16.490,17.990,18.490,19.990,19.990,-

12.990,13.490,14.990,15.490,16.990,17.490,19.490,19.990,20.990,20.990,-

+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,-

termín

dnů/nocí

25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
Dětská cena*:

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO APARTMÁN APARTMÁN APARTMÁN APARTMÁN APARTMÁN příp. za stravu
2 osoby 2-3 osoby 2-4 osoby
4 osoby 4-5 osob 4-6 osob snídaně+večeře

12.490,12.490,12.490,12.490,11.490,10.990,9.990,8.990,7.990,-

13.490,13.490,13.490,13.490,12.490,11.990,10.990,9.990,8.990,-

15.990,15.990,15.990,15.990,13.990,13.490,12.990,11.490,9.990,-

18.490,18.490,18.490,18.490,16.490,15.990,14.490,12.990,10.990,-

19.990,19.990,19.990,19.990,18.490,17.990,15.990,13.990,11.990,-

20.990,20.990,20.990,20.990,19.990,19.490,16.990,14.990,12.990,-

+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+3.360,+2.380,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.400,-Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní
cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Trogir - Seget Vranjica
SLEVA
za včasný
NÁKUP

Seget Vranjica

Seget - Vranjica

Pláž
zdarma

300 m

bazén vily Neda

interiér apartmánů
Seget - Vranjica

✹✹✹

Vila NEDA
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
MMMMM❘ MMMMMM❘ MMMMMM❘ MMMMMM❘ MMMMMM

ZDARMA

• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %

Poloha: vila se nachází 100 m od centra letoviska, cca 300 m od pláží, v blízkosti obchody,
restaurace i bary
Ubytování: dvou až čtyřlůžková studia a apartmány pro 4-6 osob s vlastním soc. zařízením
(SWC), kuchyňským koutem, klimatizací (zdarma), Wi-Fi (zdarma) a balkonem

interiér apartmánů

Stravování: vlastní
Vybavení: venkovní bazén s lehátky a slunečníky (zdarma), parkování přímo u vily (bezplatně)
a zahradní gril s posezením
Pláž: oblázková pláž s většími kameny se nachází 300 m od místa ubytování

TROGIR - SEGET - VRANJICA - vila NEDA - týdenní pronájem studia/apartmánu 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

dnů/nocí

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO STUDIO APARTMÁN
A3 2+2 osoby 4-6 osob

10.490,10.690,10.990,11.290,11.490,11.990,14.490,-

15.490,15.690,15.990,16.190,16.290,16.490,19.990,-

22.990,23.290,23.490,23.690,23.890,23.990,27.990,-

termín

dnů/nocí

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO STUDIO APARTMÁN
A3 2+2 osoby 4-6 osob

14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,-

19.990,19.990,19.990,19.990,19.990,19.990,19.990,-

27.990,27.990,27.990,27.990,27.990,27.990,27.990,-

termín

dnů/nocí

22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO STUDIO APARTMÁN
A3 2+2 osoby 4-6 osob

14.490,11.490,10.990,10.490,10.490,-

18.990,15.990,15.690,15.590,15.490,-

27.490,23.690,23.490,23.290,22.990,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.400,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc,
děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Severní Dalmácie - Vodice

Vodice

SLEVA
za včasný
NÁKUP
historické centrum Vodic

Vila TIHI ✹✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM

vila Tihi - bazén

výhled z balkonu

• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %

Poloha: luxusní vila s bazénem je situovaná
v klidnější části letoviska Vodice. Příjemnou krátkou procházkou se po 5 minutách chůze dostanete k vyhlášené oblázkové pláži „Plava plaža“.
Rušné centrum letoviska je vzdáleno zhruba
1 km od vily.
Ubytování: vila nabízí svým hostům ubytování
ve dvou a třílůžkových studiích a apartmánech
pro dvě až čtyři osoby s balkónem nebo terasou
vila Tihi

s výhledem na moře. Každý apartmán je vybaven moderním nábytkem, vlastním sociálním
zařízením, kuchyňským koutem a klimatizací. Ve
vile je klientům dostupné Wi-Fi připojení k internetu. Luxusní apartmán je prostornější a má velkou terasu s krásným výhledem přímo na bazén
– uspokojí i náročnou klientelu.
Vybavení: velkou výhodou vily je bazén s lehátky, posezení u bazénu ve stínu a také gril, který
mohou hosté vily zdarma využívat.
Pláž: vila se nachází cca 500 m od oblázkové
pláže s několika moly. Pláž, která se nazývá
„Plava plaža“, je jednou z nejpopulárnějších. Ve
Vodicích najdete větší množství hezkých oblázkových pláží, jejichž hlavní atrakcí je tobogán,
dále také jízda na vodním skútru, vodních lyžích

Pláž
500 m

ZDARMA

zdarma

interiér apartmánu

či parasailing. Možnost zapůjčení plážového
servisu (2 lehátka + slunečník). Samozřejmostí
jsou také WC a sprchy na pláži.
Další nabídku studií a apartmánů ve Vodicích
naleznete na www.bontonck.cz

VODICE - vila TIHI - týdenní pronájem studia/apartmánu 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO
2 osoby

STUDIO
2-3 osoby

APARTMÁN LUXUSNÍ APARTMÁN
2-4 osoby
2-4 osoby

9.690,9.990,10.290,10.490,11.490,11.990,14.990,14.990,14.990,16.990,-

11.690,11.990,12.290,12.490,12.990,13.490,17.990,17.990,17.990,20.990,-

18.490,18.690,18.990,19.290,19.990,20.490,25.990,25.990,25.990,30.990,-

24.490,24.990,25.490,25.990,26.990,27.990,35.990,35.990,35.990,39.990,-

termín

25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO
2 osoby

STUDIO
2-3 osoby

APARTMÁN LUXUSNÍ APARTMÁN
2-4 osoby
2-4 osoby

17.490,17.490,17.490,16.490,15.990,14.990,10.490,9.990,9.690,-

20.990,20.990,20.990,19.490,18.990,17.990,12.990,12.490,11.990,-

30.990,30.990,30.990,28.990,27.990,25.990,18.990,18.690,18.490,-

39.990,39.990,39.990,38.990,37.990,35.990,25.990,24.990,24.490,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.400,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, asistence delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti
12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Severní Dalmácie - Pakoštane

Pakošt ane

SLEVA
za včasný
NÁKUP

vybavený kuchyňský kout, SAT-TV a terasu nebo
balkón. Některá studia a apartmány mají k dispozici klimatizaci (za příplatek 5,- Euro/den).
Vybavení: u vily je prostorná zahrada s posezením a grilem, který je možné po domluvě s majiteli využívat. Parkování bezplatně přímo u vily.
Wi-Fi bezplatně v celém objektu.
vila Drago

Vila DRAGO ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %

Poloha: nová vila Drago se nachází v klidné části
oblíbeného letoviska Pakoštane, jen pár minut
chůze (cca 500 m) od krásné písčito-oblázkové pláže. Vila je komfortně a prakticky zařízená.
V centru letoviska je řada obchůdků, restaurací,
kaváren a v létě také barů s živou hudbou. Nejen
naši nejmenší zákazníci ocení různá dětská hřiště, atrakce a nabídku vodních sportů.

pláže v Pakoštane

Pláž
500 m

Stravování: vlastní, možnost zajištění polopenzí
v místní restauraci (servírované snídaně a večeře
- výběr z několika menu)
Pláž: krásná písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře vzdálená cca 500 m od
vily, na pláži jsou k dispozici toalety, převlékárny,
bar a půjčovna loděk a šlapadel (za poplatek)
Náš názor: moderní ubytování v klidné části
letoviska, krásné pláže i dostupnost velkého
letoviska Biograd na Moru ocení malí i velcí návštěvníci

Ubytování: je zajištěno v moderně zařízených
dvou a třílůžkových studiích a čtyřlůžkových
apartmánech s možností jedné přistýlky. Všechny kapacity mají vlastní soc. zařízení (SWC),

interiér koupelen

interiér studií

zdarma

5,- Euro/den

zahradní posezení vila Drago

PAKOŠTANE - Vila DRAGO - týdenní pronájem studia/apartmánu 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

dnů/nocí

STUDIO
2-3 osoby

APARTMÁN
4-5 osob

termín

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

7.990,7.990,7.990,7.990,9.490,9.490,10.990,-

12.990,13.290,13.490,13.690,14.490,14.990,17.490,-

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

dnů/nocí

STUDIO
2-3 osoby

APARTMÁN
4-5 osob

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

11.490,11.990,12.490,12.490,12.490,12.490,12.490,-

18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,-

termín

22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

dnů/nocí

STUDIO
2-3 osoby

APARTMÁN
4-5 osob

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

10.990,9.690,9.490,9.290,8.990,-

16.990,14.990,14.490,14.290,13.990,-

Příplatky: polopenze + 3.150,- Kč/os./týden, doprava autokarem + 2.400,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, asistence
delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8
Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Omišská riviéra - Omiš - Duče
Omiš a řeka Cetina

Duče

sleva
s

20%

Z VČASNÝ NÁKUP
ZA
záloha 50% do 6.1.2020

interiér studií

Pláž

SLEVA

150 m

za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

vila Babaja s bazénem

Vila BABAJA ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 20 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: moderní a udržovaná vila je situována
v nejoblíbenější části Omišské riviéry, na předměstí Omiše v části zvané Duče, pouhých
150 m od písečné pláže (cesta na pláž bezpečným podchodem). V blízkosti bývají stánky
se zeleninou (od 150 m), supermarket (600 m),
restaurace a bary. Tenisové kurty a další sportoviště 300 m od vily. Procházkou podél moře
se dostanou klienti do historického centra Omiše, k řece Cetině a k pirátské pevnosti nabízející úchvatné výhledy na historické město a celé
pobřeží riviéry.
Ubytování: je zajištěno v prostorných a moderně

zařízených dvoulůžkových studiích s možností
jedné přistýlky a čtyřlůžkových apartmánech taktéž s možností přistýlky. Všechna studia i apartmány mají dobře vybavenou kuchyňskou linku,
vlastní soc. zařízení (SWC), balkón nebo terasu
(některé s výhledem na moře), TV, Wi-Fi (zdarma) a klimatizaci (za poplatek 1,- Euro/hodina).
Vybavení: největší devizou vily je pěkný bazén
sloužící výhradně pro ubytované hosty, příjemné posezení včetně venkovního grilu, sociální

zdarma

za poplatek

interiér studií

zařízení u bazénu (možno využívat v den výměny skupin). Přímo u vily jsou zajištěna parkovací
místa zdarma.
Stravování: vlastní, možnost zajištění polopenzí
v místní restauraci - cca 600 m od vily (snídaně
formou švédského stolu, večeře výběrem z několika menu), individuálně je možné se stravovat také
v pizzerii, která se nachází pouhých 200 m od vily
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem do
moře (150 m od vily Babaja) je ideální pro všechny milovníky koupání včetně nejmenších dětí.
Jemný čistý písek, nabídka rychlého občerstvení, restaurací, vzrostlé pinie, které nabízí stín
i nabídku vodních sportů.
Náš názor: perfektní poloha vily, bazén, písečné
pláže, blízkost historického centra

OMIŠ - DUČE - vila BABAJA - 10-ti denní autokarové zájezdy - 7 nocí - cena za osobu
termín

29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

termín

4.990,5.490,5.990,6.490,7.490,8.490,8.490,-

17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.

+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,-

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

8.490,8.490,8.490,8.290,7.990,6.990,6.490,-

+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,-

termín

dnů/nocí

04.09. - 13.09.
10/7
11.09. - 20.09.
10/7
18.09. - 27.09.
10/7
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

5.990,4.990,3.990,-

+2.870,+2.870,+2.870,-

2.990,4.990,-

+2.870,+2.870,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu a 4. a 5. lůžku v apartmánu (přistýlky) Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový
pokoj + 500,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní
pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

OMIŠ - DUČE - vila BABAJA - 12/13/14/17-ti denní autokarové zájezdy - 9/10/11/14 nocí - cena za osobu
termín

29.05. - 14.06.
05.06. - 21.06.
12.06. - 25.06.
12.06. - 28.06.
19.06. - 05.07.
23.06. - 05.07.

dnů/nocí

17/14
17/14
14/11
17/14
17/14
13/10

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

termín

6.990,7.990,6.990,8.990,9.490,7.990,-

03.07. - 14.07.
12.07. - 23.07.
21.07. - 01.08.
30.07. - 10.08.
08.08. - 19.08.
17.08. - 30.08.

+5.740,+5.740,+4.510,+5.740,+5.740,+4.100,-

dnů/nocí

12/9
12/9
12/9
12/9
12/9
14/11

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

termín

8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,8.690,-

28.08. - 09.09.
28.08. - 13.09.
04.09. - 20.09.
07.09. - 20.09.
11.09. - 27.09.
Dětská cena*:

+3.690,+3.690,+3.690,+3.690,+3.690,+4.510,-

dnů/nocí

13/10
17/14
17/14
14/11
17/14

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

7.990,- +4.100,9.490,- +5.740,8.990,- +5.740,7.490,- +4.510,7.990,- +5.740,4.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu a 4. a 5. lůžku v apartmánu (přistýlky) Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj
+ 500,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění
včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 50 % , děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Omišská riviéra - Omiš - Duče
pláže v Duče

SLEVA
za včasný
NÁKUP

písečné pláže v Duče

Pláž
5,- Euro

100 m

interiér apartmánů

apartmány Margarita

Apartmány MARGARITA ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM

zdarma

• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: rodinná vilka situována v nejoblíbenější
části Omišské riviéry, na předměstí Omiše v části
zvané Duče, pouhých 100 m od písečné pláže
(cesta na pláž bezpečným podchodem). V blízkosti řada obchůdků (od 150 m), supermarketů
(400 m), restaurací a barů. Tenisové kurty a další
sportoviště 300 m od vily. Procházkou podél
moře se dostanou klienti do historického centra
Omiše, k řece Cetině a k pirátské pevnosti
nabízející úchvatné výhledy na historické město
a celé pobřeží riviéry. Apartmány Margarita se
nachází jen cca 50 m od vily Babaja.
Ubytování: je zajištěno ve dvou velmi prostorných apartmánech pro 4-5 osob s kuchyňkou,
vlastní soc. zařízení (SWC nebo vana+WC), balkónem a terasou (balkóny jsou situovány smě-

interiér apartmánů

rem k moři), SAT-TV, Wi-Fi (zdarma) a klimatizací
(za poplatek 5,- Euro/den)
Vybavení: přímo u vily jsou zajištěna parkovací
místa zdarma
Stravování: vlastní, možnost zajištění polopenzí
v místní restauraci - cca 600 m od vily (snídaně
formou švédského stolu, večeře výběrem z několika menu), individuálně je možné se stravovat
také v pizzerii, která se nachází pouhých 200 m
od vily
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem do
moře (100 m) je ideální pro všechny milovníky

koupání včetně nejmenších dětí. Jemný čistý
písek, nabídka rychlého občerstvení, restaurací,
vzrostlé pinie, které nabízí stín i nabídka vodních
sportů.
Náš názor: písečné pláže, blízkost historického
centra

OMIŠ - DUČE - apartmány MARGARITA - týdenní pronájem apartmánu 7 nocí - cena za celý apartmán
termín

30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

APARTMÁN
dnů/nocí 1/4 a 1/4+1

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

10.990,11.990,12.490,14.490,14.990,-

termín

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.

APARTMÁN
dnů/nocí 1/4 a 1/4+1

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

15.990,18.990,18.990,18.990,18.990,-

termín

08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

APARTMÁN
dnů/nocí 1/4 a 1/4+1

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

18.990,18.990,14.990,14.490,11.990,-

termín

12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

APARTMÁN
dnů/nocí 1/4 a 1/4+1

8/7
8/7

10.990,10.490,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.400,- Kč/os./oba směry, polopenze + 2.870,- Kč/os/týden Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, služby
delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8
Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Makarská riviéra - Promajna

Promajna

REM
AUTOKA
7 DNŮ
1
Ž
NA 10 A

vila Ante

vila Ruža

vila Ines

rmou
ídaně fo
Nově sn ho stolu !
švédské

penzion Joze

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma
pohled na Promajnu
pláž v Promajně

Penzion JOZE ✹✹+
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM

ZDARMA

• odjezdy autobusů - viz strana 14
• polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

zdarma

Poloha: nachází se 80 m od oblázkové pláže
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s rozkládacím
gaučem pro jednu dospělou osobu nebo 2 děti
do 12-ti let. Pokoje jsou vybaveny vlastním SWC
a balkónem se zahradním nábytkem. Dva pokoje bez balkónu s vlastním posezením na terase.

Pláž
80 m
penzion Joze

interiér pokojů - penzion Joze

Vybavení: všechny pokoje mají KLIMATIZACI a
Wi-Fi zdarma, parkování bezplatně, chladnička
je k dispozici vždy pro 2-3 pokoje
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu
(uzeniny, sýry, vajíčka, máslo, marmeláda, med,
sladké a slané pečivo, káva, čaj... k dispozici
v neomezeném množství), večeře je servírovaná,
sestávající ze dvou chodů - jednotná polévka
+ výběr ze 3 hlavních jídel. K hlavnímu jídlu je
podávána příloha a pečivo. Zdarma je k večeři
poskytována sklenice vody.
Pláž: široká oblázková pláž cca 80 m chráněná
borovicemi tvořícími přirozený stín, pozvolný vstup
do moře, pláž je vhodná i pro seniory a malé děti

Náš názor: jedna z nejkrásnějších pláží makarské riviéry, moderní penzion, delegátka přímo
v penzionu

PROMAJNA - penzion JOZE - 12/13/14/17-ti denní autokarové zájezdy - 9/10/11/14 nocí - cena za osobu
termín

29.05. - 14.06.
05.06. - 21.06.
12.06. - 25.06.
12.06. - 28.06.
19.06. - 05.07.

dnů/nocí s polopenzí

17/14
17/14
14/11
17/14
17/14

11.490,12.490,9.990,13.490,13.990,-

termín

23.06. - 05.07.
03.07. - 14.07.
12.07. - 23.07.
21.07. - 01.08.
30.07. - 10.08.

dnů/nocí s polopenzí

14/11
12/9
12/9
12/9
12/9

10.490,12.690,12.690,12.690,12.690,-

termín

08.08. - 19.08.
17.08. - 30.08.
28.08. - 09.09.
28.08. - 13.09.
04.09. - 20.09.

dnů/nocí s polopenzí

12/9
14/11
13/10
17/14
17/14

12.690,11.990,9.990,13.990,12.990,-

termín

07.09. - 20.09.
11.09. - 27.09.
Dětská cena*:

dnů/nocí s polopenzí

14/11
17/14

9.990,11.490,5.990,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 700,- Kč/noc
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 50 %, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Makarská riviéra - Promajna
Pláž
150 m

Vila RUŽA ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %

vila Ante

Pláž
150 m

Vila ANTE ✹✹+
MM❘ MMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: vila se nachází 150 m od oblázkové pláže a 70 m od penzionu JOZE
Ubytování: čtyřlůžkové apartmány se dvěma
samostatnými ložnicemi jsou vybaveny kuchyní,
sociálním zařízením a balkónem s pohledem na
moře, klimatizace a Wi-Fi zdarma

Pláž: široká oblázková pláž cca 150 m chráněná
borovicemi tvořícími přirozený stín, pozvolný vstup
do moře, pláž je vhodná i pro seniory a malé děti
Náš názor: krásné apartmány s prostornou kuchyní a super posezením na privátním balkóně
i v zahradě vily, doporučujeme včasnou rezervaci

Vybavení: parkování v zahradě před vilou
ZDARMA, možnost posezení s grilem
Stravování: vlastní nebo v penzionu JOZE,
polopenze - snídaně formou bufetu (uzeniny,
sýry, vajíčka, máslo, marmeláda, med, sladké
a slané pečivo, káva, čaj... k dispozici v neomezeném množství). Večeře je servírovaná, sestávající ze dvou chodů - jednotná polévka + výběr
ze 3 hlavních jídel. K hlavnímu jídlu je podávána
příloha a pečivo. Zdarma je k večeři poskytována
sklenice vody.
Poloha: vila se nachází 150 m od oblázkové pláže a 70 m od penzionu JOZE, vedle vily RUŽA
Ubytování: dvoulůžkové pokoje, jeden pokoj
s možností přistýlky pro dítě do 12-ti let. Pokoje jsou vybaveny vlastním SWC, klimatizací a
Wi-Fi zdarma a balkónem (některé s výhledem
na moře). Jeden pokoj má posezení na terase.
Vybavení: společenská místnost s posezením,
společná kuchyňka s lednicí, varnou konvicí
a mikrovlnnou troubou, parkování bezplatně
Stravování: vlastní nebo v 70 m vzdáleném
penzionu JOZE, polopenze - snídaně formou
bufetu (uzeniny, sýry, vajíčka, máslo, marmeláda,
med, sladké a slané pečivo, káva, čaj... k dispozici v neomezeném množství), Večeře je servírovaná, sestávající ze dvou chodů - jednotná polévka
+ výběr ze 3 hlavních jídel.
K hlavnímu jídlu je podávána příloha a pečivo.

ZDARMA

zdarma

interiér apartmánů vila Ruža

Zdarma je k večeři poskytována sklenice vody.
Pláž: široká oblázková pláž cca 150 m chráněná borovicemi tvořícími přirozený stín, pozvolný
vstup do moře, pláž je vhodná i pro seniory
a malé děti
Náš názor: jedna z nejkrásnějších pláží Makarské riviéry, příjemná rodinná forma ubytování
v klidné lokalitě
interiér pokojů - vila Ante

ZDARMA

zdarma

PROMAJNA - penzion JOZE a vila ANTE - 10-ti denní autokarové zájezdy - 7 nocí - cena za osobu

termín

dnů/nocí

15.05. - 24.05.
22.05. - 31.05.
29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.

JOZE
ANTE
základní
základní příplatky za
cena
cena stravu snídaně
s polopenzí bez stravy + večeře

10/7 6.690,- 5.590,10/7 6.690,- 5.690,10/7 6.990,- 5.790,10/7 7.490,- 5.890,10/7 7.990,- 5.990,10/7 8.490,- 6.490,10/7 10.490,- 7.490,10/7 10.490,- 7.490,-

2.240,2.240,2.240,2.240,2.240,2.240,2.240,2.240,-

termín

dnů/nocí

10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

JOZE
ANTE
základní
základní příplatky za
cena
cena stravu snídaně
s polopenzí bez stravy + večeře

10.490,10.490,10.490,10.490,10.490,9.990,8.990,7.990,-

7.490,7.490,7.490,7.490,7.490,6.990,6.490,5.990,-

2.240,2.240,2.240,2.240,2.240,2.240,2.240,2.240,-

termín

dnů/nocí

04.09. - 13.09. 10/7
11.09. - 20.09. 10/7
18.09. - 27.09. 10/7
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

JOZE
ANTE
základní
základní příplatky za
cena
cena stravu snídaně
s polopenzí bez stravy + večeře

7.690,- 5.490,7.490,- 5.290,6.490,- 4.990,-

2.240,2.240,2.240,-

4.990,- 3.990,5.990,- 4.990,-

1.610,1.610,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji (JOZE), dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku v pokoji (ANTE) Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč,
ubytování v pokoji bez balkónu s vlastním posezením na terase - 300,- Kč/os./pobyt (JOZE) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 700,- Kč/noc (JOZE), + 450,- Kč/noc (ANTE)
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

PROMAJNA - vila RUŽA - týdenní pronájem apartmánu 7 nocí - cena za celý apartmán

termín

dnů/nocí

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

příplatky příplatky
apartmán za stravu za stravu/dítě
pro 4
snídaně
snídaně
osoby + večeře + večeře

termín

14.990,15.190,15.390,15.590,15.790,15.990,16.490,-

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,-

+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,-

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

příplatky příplatky
apartmán za stravu za stravu/dítě
pro 4
snídaně
snídaně
osoby + večeře + večeře

19.990,19.990,19.990,19.990,19.990,19.990,19.990,-

+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,-

+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,-

termín

dnů/nocí

22.08. - 29.08.
29.08. - 07.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

příplatky příplatky
apartmán za stravu za stravu/dítě
pro 4
snídaně
snídaně
osoby + večeře + večeře

18.990,15.990,15.490,15.290,14.990,-

+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,-

+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,+1.610,-

Příplatky: doprava + 2.400,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti
12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Makarská riviéra - Promajna
pláž v Promajně

SLEVA

Pláž

za včasný
NÁKUP

přímo

vila Ines

venkovní posezení

interiér apartmánů

interiér apartmánů

ZDARMA

Vila INES ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMM❘ MMMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %

Poloha: moderní vila přímo u krásné pláže v
Promajně (10 metrů) a 100 m od penzionu JOZE
Ubytování: dvou a třílůžková studia a apartmány
pro 4-5 osob jsou vybaveny vlastním SWC,
dobře vybaveným kuchyňským koutem, klimatizací (zdarma) a Wi-Fi (zdarma), balkónem (některé s výhledem na moře)

Vybavení: parkování bezplatně přímo u vily
Stravování: vlastní, nebo ve 100 m vzdáleném
penzionu JOZE polopenze - snídaně formou
bufetu (uzeniny, sýry, vajíčka, máslo, marmeláda,
med, sladké a slané pečivo, káva, čaj... k dispozici v neomezeném množství na švédském
stole). Večeře je servírovaná, sestávající ze dvou
chodů - jednotná polévka + výběr ze 3 hlavních
jídel. K hlavnímu jídlu je podávána příloha a pečivo. Zdarma je k večeři poskytována sklenice
vody.
Pláž: široká oblázková pláž jen pár metrů od vily,
chráněná borovicemi tvořícími přirozený stín,
pozvolný vstup do moře, pláž je vhodná i pro
seniory a malé děti
Náš názor: nejlepší možná poloha v Promajně,
přímo u pláže...

zdarma

Promajna - vila INES - týdenní pronájem studia/apartmánu 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO
2 osoby

APARTMÁN
1/4+1

termín

9.990,10.490,10.590,10.690,10.790,10.990,11.990,-

22.990,23.490,23.690,23.990,24.290,24.490,24.990,-

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO
2 osoby

APARTMÁN
1/4+1

12.990,13.990,13.990,13.990,13.990,13.990,13.990,-

25.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,-

termín

22.08. - 29.08.
29.08. - 07.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO
2 osoby

APARTMÁN
1/4+1

12.990,11.490,10.990,10.490,9.990,-

27.990,24.990,23.990,23.490,22.990,-

Příplatky: polopenze + 2.240,- Kč/os./týden, + 1.610,- Kč/dítě do 12-ti let/týden, doprava + 2.400,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně
spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytové taxy
(platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Makarská riviéra - Drvenik

Dr venik

Drvenik - Gornja Vala
vila Sirena

Pláž
20 m

zdarma

SLEVA
DÍTĚ
zdarma

za včasný
NÁKUP

Vila SIRENA ✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM

pohled na Drvenik
pláž před vilou Sirena

• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: vila se nachází v klidné části letoviska
Gornja Vala přímo u oblázkové pláže
Ubytování: studia pro 2 osoby s možností přistýlky pro dítě do 12-ti let, vlastním soc. zařízením a kuchyňkou, apartmány pro 4 osoby
s vlastním soc. zařízením, kuchyňkou a dvěma
ložnicemi. Studia v 2. patře mají balkón.
Vybavení: všem klientům je k dispozici terasa
s krbem a posezením přímo nad pláží s výhledem na moře. Pro klienty s vlastní dopravou je
zajištěno parkování přímo u vily zdarma.

Stravování: vlastní, nebo polopenze v místní
restauraci (snídaně i večeře formou bufetu).
Pláž: oblázková přímo před vilou
Náš názor: velmi oblíbená vila pro svou skvělou
polohu přímo u moře a rodinnou atmosféru!

pohled na Drvenik

DRVENIK - vila SIRENA - 10-ti denní autokarové zájezdy - 7 nocí - cena za osobu
termín

15.05. - 24.05.
22.05. - 31.05.
29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

termín

5.290,5.290,5.490,5.690,5.790,5.990,6.290,6.690,-

10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.

+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,-

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

6.690,6.690,6.690,6.690,6.690,6.490,5.990,5.490,-

+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,+2.870,-

termín

dnů/nocí

04.09. - 13.09.
10/7
11.09. - 20.09.
10/7
18.09. - 27.09.
10/7
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

5.290,5.290,5.290,-

+2.870,+2.870,+2.870,-

2.990,3.990,-

+2.870,+2.870,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu, 4. lůžku v apartmánu (přistýlky) Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj
+ 400,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění
včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

DRVENIK - vila SIRENA - 12/13/14/17-ti denní autokarové zájezdy - 9/10/11/14 nocí- cena za osobu
termín

29.05. - 14.06.
05.06. - 21.06.
12.06. - 25.06.
12.06. - 28.06.
19.06. - 05.07.
23.06. - 05.07.

dnů/nocí

17/14
17/14
14/11
17/14
17/14
14/11

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

termín

7.990,8.990,5.990,9.490,9.990,6.990,-

03.07. - 14.07.
12.07. - 23.07.
21.07. - 01.08.
30.07. - 10.08.
08.08. - 19.08.
17.08. - 30.08.

+5.740,+5.740,+4.510,+5.740,+5.740,+4.510,-

dnů/nocí

12/9
12/9
12/9
12/9
12/9
14/11

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

termín

7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,-

28.08. - 09.09.
28.08. - 13.09.
04.09. - 20.09.
07.09. - 20.09.
11.09. - 27.09.
Dětská cena*:

+3.690,+3.690,+3.690,+3.690,+3.690,+4.510,-

dnů/nocí

13/10
17/14
17/14
14/11
17/14

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

6.990,- +4.100,9.990,- +5.740,8.990,- +5.740,6.490,- +4.510,7.990,- +5.740,4.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu, 4. a 5. lůžku v apartmánu (přistýlky) Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový
pokoj + 400,- Kč/noc Sirena Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 50 % , děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Pelješac - Trpanj

Trpanj

SLEVA
za včasný
NÁKUP

Trpanj
Fraňo

Trpanj

SLEVA
za včasný
NÁKUP

zdarma

Vila FRAŇO ✹✹+
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
MMMMM❘ MMMMMM❘ MMMMMM❘ MMMMMM❘ MMMMMM

Fraňo

Trpanj

5,- Euro

• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %

Poloha: vila se nachází v klidné rezidenční zóně
cca 400 m od centra letoviska, několik krásných
pláží je vzdáleno od vily 200-400 metrů
Ubytování: apartmány s jednou nebo dvěma
ložnicemi pro 4-6 osob s vlastním soc. zařízením
(SWC), kuchyňským koutem, TV, klimatizace
(za příplatek 5,- Euro/den), Wi-Fi (zdarma) a
balkonem nebo terasou. K dispozici jsou také
pokoje pro 2-3 osoby s klimatizací (za příplatek
5,- Euro/den), ledničkou, vlastním soc. zařízením. Některé pokoje s balkónem.

Vybavení: parkování bezplatně přímo u vily
Stravování: vlastní, možnost zajištění polopenzí
v restauraci v centru letoviska (cca 300 m), servírované snídaně a večeře (výběr z několika menu)
Pláž: v blízkosti vily hned několik oblázkových
a kamenných pláží v příjemném parku poloostrova (vzdálenost 200-400 m). Pláže ocení ti, kteří
vyhledávají malé, přírodní, nepřelidněné pláže.
Na okraji letoviska je vyhledávaná pláž s léčivými
přírodními bahny.

TRPANJ - vila FRAŇO - týdenní pronájem pokoje/apartmánu 7 nocí - cena za celý pokoj/apartmán
termín

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.

dnů/nocí

pokoj
pro 2 osoby

pokoj
apartmán
apartmán největší apartmán
pro 3 osoby pro 2-4 osoby pro 4-6 osob pro 4-6 osob

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

5.990,6.290,6.490,7.490,7.690,7.990,9.990,9.990,9.990,9.990,-

7.990,8.290,8.490,9.490,9.690,9.990,12.990,12.990,12.990,12.990,-

10.490,10.690,10.990,11.290,12.290,12.490,14.990,14.990,14.990,14.990,-

10.990,11.290,11.490,11.990,15.990,16.490,18.490,18.490,18.490,18.490,-

12.990,13.490,13.990,14.490,17.990,18.490,23.490,23.490,23.490,23.490,-

termín

25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

dnů/nocí

pokoj
pro 2 osoby

pokoj
apartmán
apartmán největší apartmán
pro 3 osoby pro 2-4 osoby pro 4-6 osob pro 4-6 osob

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

9.990,9.990,9.990,9.990,9.990,7.990,7.490,6.990,5.990,-

12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,9.990,9.690,8.490,7.990,-

14.990,14.990,14.990,14.990,14.490,11.990,11.690,10.690,10.490,-

18.490,18.490,18.490,18.490,18.490,17.990,17.490,11.490,10.990,-

23.490,23.490,23.490,23.490,22.990,17.990,17.490,13.990,12.990,-

Příplatky: polopenze + 2.800,- Kč/os, autobusová doprava + 2.800,- Kč/os Cena zahrnuje: ubytování, asistence delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./
noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let platí 50 % a děti do 12-ti let zdarma
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Chorvatsko - Pelješac - Orebič

Pelješac - Orebič

SLEVA
za včasný
NÁKUP

pláž Slanica v Orebiči
Vila Lidija

Pláž
250 m

Vila LIDIJA ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM

Vybavení: každé studio je vybaveno kuchyňským koutem, vlastním sociálním zařízením,
balkónem nebo terasou. Všechna studia jsou
vybavena klimatizací. K dispozici je posezení na
venkovní terase vily s grilem. WI-FI připojení je
k dispozici ve všech studiích a apartmánech.
Stravování: vlastní nebo polopenze v blízké restauraci (cca 5 minut chůze). Snídaně formou
švédských stolů a večeře výběrem ze tří jídel.
Pláž: písčité pláže občas přecházející v oblázkové s drobnými kamínky cca 250 m, pozvolný
vstup do moře. Pláže jsou pravidelně udržované
a čištěné, vybavené sprchami, možno využít i
nabídek windsurﬁngu, vodních skútrů, šlapadel.
Náš názor: ubytování za skvělou cenu blízko
centra i písečné pláže

• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %

zdarma

Poloha: nově postavená a vkusně zařízená vila
se nachází v klidné části města v blízkosti moře
(cca 250 m od hlavní pláže Orebiče) i centra
Ubytování: je zajištěno ve studiích - dvoulůžkové studioapartmány (možnost propojení), dále
třílůžkové studioapartmány s možností přistýlky
(pro dítě do 12-ti let)

ZDARMA

interiér studií Lidija

Orebič

OREBIČ - vila LIDIJA - týdenní pronájem studia 7 nocí - cena za celé studio
termín

dnů/nocí

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO STUDIO STUDIO
2 osoby 2-3 osoby 2-4 osoby

9.990,10.290,10.490,10.690,10.990,11.490,11.990,-

11.990,12.290,12.490,12.690,12.990,13.490,13.990,-

12.990,13.290,13.490,13.690,13.990,14.490,14.990,-

termín

dnů/nocí

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO STUDIO STUDIO
2 osoby 2-3 osoby 2-4 osoby

12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,-

14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,-

15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,-

termín

dnů/nocí

22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO STUDIO STUDIO
2 osoby 2-3 osoby 2-4 osoby

11.990,11.490,10.990,10.490,9.990,-

13.990,13.490,12.490,12.990,11.990,-

14.990,14.490,13.490,13.290,12.990,-

Příplatky: polopenze + 3.360,- Kč/dospělý a + 2.240,-Kč/dítě do 12- ti let, autobusová doprava + 2.800,- Kč/os Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia, pojištění CK ve smyslu
zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let platí 50 % a děti do 12-ti let zdarma
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Chorvatsko - Makarská riviéra - Igrane
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

Igrane

Apartmány Jana

SLEVA
za včasný
NÁKUP

zdarma

zdarma

interiér apartmánů

interiér studií

Apartmány JANA ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMMM

apartmány Jana

• odjezdy autobusů – viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %

Poloha: moderní, velmi dobře udržovaná vila
se nachází ve svahu jen pár desítek metrů od
malebného centra městečka s obchůdky, bary
i restauracemi. Oblázková pláž cca 200 m.
Ubytování: studio pro dvě osoby bez balkónu
nebo apartmány pro 2-6 osob s balkónem, které
jsou vybaveny manželskou postelí, kuchyňským
koutem, lednicí, mikrovlnou troubou, koupelnou
SWC, klimatizací a WiFi zdarma.
Vybavení: pro hosty je zajištěno parkování přímo u penzionu

pláže v Igrane

Stravování: vlastní, každé studio a apartmán
má plně vybavený kuchyňský kout
Pláž: oblázkové pláže s pozvolným vstupem do
moře cca 200 m od vily
Náš názor: příjemné rodinné ubytování, česky
hovořící majitelé domu, klidnější letovisko

Pláž
200 m

IGRANE - apartmány JANA - týdenní pronájem studia/apartmánu 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

16.05. - 23.05.
23.05. - 30.05.
30.05. - 05.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO
2 osoby

APARTMÁN
4+2 osoby

termín

8.490,8.690,8.890,8.990,9.290,9.490,10.490,-

12.990,13.290,13.390,13.490,13.690,13.990,14.990,-

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO
2 osoby

APARTMÁN
4+2 osoby

10.990,10.990,10.990,10.990,10.990,10.990,10.990,-

17.990,17.990,17.990,17.990,17.990,17.990,17.990,-

termín

22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

STUDIO
2 osoby

APARTMÁN
4+2 osoby

10.490,8.990,8.690,8.590,8.490,-

17.490,13.990,13.490,13.290,12.990,-

Příplatky: autobusová doprava + 2.400,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let
0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Makarská riviéra - Gradac

Gradac
REM
AUTOKA NŮ
2D
NA 10 i 1

SLEVA
za včasný
NÁKUP

VilaGradac
Josko
pohled na

Vila Damir

Pláž

Pláž

150 m

150 m

Vila DAMIR ✹✹+
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let
pláže v Gradacu

Poloha: moderní vila, která se nachází 150 m
od oblázkové pláže a cca 400 m od centra
letoviska
Ubytování: je zajištěno ve studiích pro 2-3 osoby a apartmánech pro 4 osoby (dvoulůžková
ložnice a obývací kuchyně s rozkládacím gaučem pro 2 os.)
Vybavení: studia a apartmány jsou vybaveny kuchyňkou, vlastním soc. zařízením (sprcha + WC),
SAT-TV a balkónem s výhledem na moře (přímým
nebo bočním). Všechna studia mají klimatizaci za
příplatek (5,- Euro/den). Wi-Fi zdarma.
Stravování: vlastní, možnost zajištění polopenzí
Pláž: oblázková cca 150 m, pozvolný vstup do
moře, sprchy na pláži, vodní sporty za poplatek
Náš názor: v klidné zóně

zdarma

Vila JOSKO ✹✹+
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: vila se nachází cca 150 m od oblázkové
pláže a cca 300 m od centra letoviska
Ubytování: je zajištěno ve studiích pro 2-4 osoby (3. a 4. lůžko může být přistýlka) a apartmánech (se dvěmi ložnicemi po dvou lůžkách a
rozkl. gaučem v obývací kuchyni) pro 4-6 osob
Vybavení: kuchyňský kout, soc. zařízení (sprcha +
WC) SAT-TV a balkón nebo terasa, Wi-Fi zdarma.
Téměř všechna studia i apt. mají výhled na moře
(přímý nebo boční). K dispozici je posezení pod
pergolou s krbem. Některá studia mají klimatizaci.
Stravování: vlastní nebo polopenze - snídaně
formou bufetu, jednotné večeře s polévkou,
hlavním jídlem, salátem a desertem/ovocem
Pláž: oblázková cca 150 m, pozvolný vstup do
moře, sprchy na pláži, vodní sporty za poplatek
Náš názor: oblíbená vila

5,- Euro

zdarma

zdarma

Vila Damir - interiér

Vila Josko - interiér
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ceny a termíny viz str. 52

pohled na Gradac

DÍTĚ
zdarma

Chorvatsko - Makarská riviéra - Gradac
Vila Teo

Pláž

SLEVA

Vila Teo

za včasný
NÁKUP

zdarma

150 m

DÍTĚ
zdarma

Pláž
5,- Euro

200 m
Vila Jure

Vila TEO ✹✹+
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

pohled na Gradac

5,- Euro

Poloha: nachází se cca 150 m od pláže a cca
200 m od centra letoviska
Ubytování: je zajištěno ve 2-3 lůžkových studiích
a 4-5 lůžkových apartmánech se dvěmi ložnicemi s možností přistýlky, každé studio nebo
apartmán je vybaven kuchyňským koutem s
vlastním sociálním zařízením, TV, balkónem
nebo terasou. Většina studií i apartmánů má
výhled na moře.

Vila JURE ✹✹+
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

zdarma

Poloha: cca 200 m od pláže a 300 m od centra
Ubytování: nabízí 2-3 lůžkové pokoje (s možností
jedné přistýlky) s vlastním soc. zařízením, lednicí
a balkónem (některé s výhledem na moře) a jedno dvoulůžkové studio (s možností až 2 přistýlek)
s vlastním soc. zařízením, kuchyňkou a terasou,
klimatizací (zdarma) - mimo přízemní pokoj č.1

Vila Teo

zdarma

Vybavení: před vilou je posezení s grilem.
Některá studia mají možnost využití Wi-Fi zdarma a klimatizace za poplatek 5,- Euro/den.

zdarma

Stravování: vlastní nebo polopenze - snídaně
formou bufetu, jednotné večeře s polévkou,
hlavním jídlem, salátem a desertem/ovocem
Pláž: oblázková cca 150 m, pozvolný vstup do
moře, sprchy na pláži, vodní sporty za poplatek

Vila Jure

Vybavení: zahradní domek s posezením až pro
20 osob s kuchyní (lednice, mrazák, vařič, trouba,
zahradní gril)
Stravování: vlastní nebo polopenze - snídaně
formou bufetu, jednotné večeře s polévkou, hlavním jídlem, salátem a desertem/ovocem
Pláž: oblázková cca 200 m, pozvolný vstup do
moře, sprchy na pláži, vodní sporty za poplatek
Náš názor: přátelská atmosféra, prostor k příjemnému posezení

GRADAC - vila DAMIR, JOSKO, TEO, JURE - 10-ti denní autokarové zájezdy - 7 nocí - cena za osobu
termín

dnů/nocí

29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

termín

4.690,4.990,5.690,5.990,6.490,6.990,6.990,-

17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.

+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,-

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

6.990,6.990,6.990,6.990,6.690,6.490,5.690,-

+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,+2.240,-

termín

dnů/nocí

04.09. - 13.09
10/7
11.09. - 20.09.
10/7
18.09. - 27.09.
10/7
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

základní příplatky za stravu
cena
snídaně
bez stravy
+ večeře

5.290,4.990,3.990,-

+2.240,+2.240,+2.240,-

2.990,4.990,-

+1.750,+1.750,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu, 4. až 6. lůžku v apartmánu (přistýlky) Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový
pokoj + 400,- Kč/noc, studio s vlastní kuchyňkou + 1.000,- Kč/pobyt Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona
č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti
12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí let 50 % a děti do 12-ti let zdarma

GRADAC - vila DAMIR, JOSKO, TEO, JURE - 12/13/14/17-ti denní autokarové zájezdy - 9/10/11/14 nocí - cena za osobu

termín

dnů/nocí

29.05. - 14.06.
05.06. - 21.06.
12.06. - 25.06.
12.06. - 28.06.
19.06. - 05.07.
23.06. - 05.07.

17/14
17/14
14/11
17/14
17/14
14/11

příplatky příplatky
základní za stravu za stravu/dítě
cena
snídaně
snídaně
bez stravy + večeře + večeře

7.490,- +4.480,7.990,- +4.480,6.490,- +3.520,8.990,- +4.480,9.490,- +4.480,6.990,- +3.520,-

+3.500,+3.500,+2.750,+3.500,+3.500,+2.750,-

termín

dnů/nocí

03.07. - 14.07. 12/9
12.07. - 23.07. 12/9
21.07. - 01.08. 12/9
30.07. - 10.08. 12/9
08.08. - 19.08. 12/9
17.08. - 30.08. 14/11

příplatky příplatky
základní za stravu za stravu/dítě
cena
snídaně
snídaně
bez stravy + večeře + večeře

7.990,- +2.880,7.990,- +2.880,7.990,- +2.880,7.990,- +2.880,7.990,- +2.880,7.490,- +3.520,-

+2.250,+2.250,+2.250,+2.250,+2.250,+2.750,-

termín

dnů/nocí

28.08. - 09.09.
28.08. - 13.09.
04.09. - 20.09.
07.09. - 20.09.
11.09. - 27.09.
Dětská cena*:

13/10
17/14
17/14
14/11
17/14

příplatky příplatky
základní za stravu za stravu/dítě
cena
snídaně
snídaně
bez stravy + večeře + večeře

6.990,- +3.200,8.990,- +4.480,7.990,- +4.480,6.490,- +3.520,7.490,- +4.480,4.990,-

+2.500,+3.500,+3.500,+2.750,+3.500,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu, 4. až 6. lůžku v apartmánu (přistýlky) Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový
pokoj + 400,- Kč/noc, studio s vlastní kuchyňkou + 1.000,- Kč/pobyt Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona
č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti
12-18 let 50 %, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko - Makarská riviéra - Gradac
Vila Jure

Penzion Velimir

sleva
s

20%

Z VČASNÝ NÁKUP
ZA
záloha 50% do 6.1.2020

SLEVA
DÍTĚ
zdarma

za včasný
NÁKUP

Penzion Velimir

pohled na Gradac

pláže v Gradacu

Pláž
200 m

5,- Euro/pobyt

Penzion VELIMIR ✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMMM
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, polopenze
• sleva za včasný nákup až 20 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: menší rodinný penzion nacházející se
cca 200 m od pláže
Ubytování: ve 2 až 3-lůžkových jednoduše
vybavených pokojích (s možností přistýlky,
k dispozici jsou tedy pokoje i pro 4 osoby), vlast-

ním sociálním zařízením a balkónem (některé
s výhledem na moře), Wi-Fi za poplatek
5,- Euro/pobyt
Stravování: vlastní nebo polopenze - snídaně
formou bufetu, jednotné večeře s polévkou,
hlavním jídlem, salátem a desertem/ovocem.
Polopenze je podávána v klimatizované jídelně
penzionu.
Pláž: oblázková cca 200 m, pozvolný vstup do
moře, sprchy na pláži, vodní sporty za poplatek

pohled na Gradac

Náš názor: příjemné ubytování, výhodná poloha

GRADAC - penzion VELIMIR - 10-ti denní autokarové zájezdy - 7 nocí - cena za osobu s polopenzí
termín

29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.

dnů/nocí s polopenzí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

6.490,6.690,7.490,7.990,8.490,-

termín

03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.

dnů/nocí s polopenzí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,-

termín

07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.

dnů/nocí s polopenzí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

8.990,8.990,8.490,7.990,6.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

11.09. - 20.09.
10/7
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

6.490,4.990,6.990,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení dvou turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh
a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

GRADAC - penzion VELIMIR - 12/13/14/17-ti denní autokarové zájezdy - 9/10/11/14 nocí - cena za osobu s polopenzí
termín

29.05. - 14.06.
05.06. - 21.06.
12.06. - 25.06.
12.06. - 28.06.
19.06. - 05.07.

dnů/nocí s polopenzí

17/14
17/14
14/11
17/14
17/14

12.490,12.990,10.490,13.490,13.990,-

termín

23.06. - 05.07.
03.07. - 14.07.
12.07. - 23.07.
21.07. - 01.08.
30.07. - 10.08.

dnů/nocí s polopenzí

14/11
12/9
12/9
12/9
12/9

10.690,10.990,10.990,10.990,10.990,-

termín

08.08. - 19.08.
17.08. - 30.08.
28.08. - 09.09.
28.08. - 13.09.
04.09. - 20.09.

dnů/nocí s polopenzí

12/9
14/11
13/10
17/14
17/14

10.990,10.490,10.290,13.990,13.490,-

termín

07.09. - 20.09.
11.09. - 27.09.
Dětská cena*:

dnů/nocí s polopenzí

14/11
17/14

9.990,12.990,6.990,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Slevy: vlastní doprava - 1.500,- Kč, spojení dvou turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh
a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Bulharsko - základní informace
KLIMATICKÉ PODMÍNKY BULHARSKO - jižní pobřeží
měsíc/teplota
vzduch
voda

V.
22 °C
18 °C

VI.
26 °C
22 °C

VII.
29 °C
25 °C

VIII.
29 °C
25 °C

IX.
24 °C
23 °C

X.
20 °C
18 °C

Bulharsko - krásná země ležící na jihovýchodě Balkánského poloostrova, která je ideálním místem pro trávení dovolené českých turistů.
Velmi příjemní lidé s otevřeným srdcem, spousta historických památek,
hory, které daly jméno celému balkánskému poloostrovu, přírodní rezervace na dosah přímořských letovisek, kvalitní ubytovací kapacity, dlouhé
písečné pláže s čistým mořem, skvělá kuchyně a v neposlední řadě velmi
příjemné cenové relace, to vše tvoří důvod, proč se sem klienti velmi
rádi vrací. Dnešní Bulharsko nabízí všechen servis jako ostatní přímořské
destinace v Evropě a uspokojí i mladé návštěvníky a rodiny s dětmi.
Pobyt u moře je možno kombinovat s celou řadou fakultativních výletů
včetně zájezdů do tureckého Istanbulu a Edirne.

Slunečné pobřeží

PRIMORSKO - oblíbené, živé, přímořské letovisko, které se nachází 60 km jižně od letiště
v Burgasu a 25 km od překrásného historického města Sozopol (UNESCO). Primorsko nabízí
svým hostům rušné ulice plné obchodů, restaurací, barů, diskoték, ale také romantická, tichá
zákoutí. Největší devizou jsou 3 písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře. Jižní pláž je
dlouhá cca 4 km, táhne se až ke Kitenu. Druhá
severní pláž se táhne od centra na sever a navazuje na další pláž „Perla“. Na plážích se nachází
velký výběr restaurací a barů nabízející občerstvení za příznivé ceny, stejně jako široká nabídka
vodních sportů (šlapadla, skútry, windsurﬁng,
kurzy potápění s instruktorem, masáže apod.),
půjčoven slunečníků a lehátek. Primorsko ocení
klienti vyhledávající rušné centrum, bohatý výběr
noční zábavy a nákupních možností, avšak díky
ubytování v klidné zóně je vhodné i pro rodiny
s dětmi, kteří uvítají možnost návštěvy báječného aquaparku.
LOZENEC - je příjemné menší letovisko ležící
cca 70 km jižně od Burgasu (pouhé 4 km jižně
od většího letoviska Kiten či 10 km od centra
oblasti letoviska Primorsko - spojení každých
60 min za cca 30,- Kč) na úpatí pohoří Strandža. Lozenec se právem pyšní čtyřmi plážemi
se zlatavým pískem. Na plážích je možno využít
široké nabídky vodních sportů, barů, občerstvení, půjčoven slunečníků, lehátek a převlékáren.
Centrum letoviska nabízí celou řadu restaurací, obchůdků, barů a v hlavní sezóně také
diskotéku.
Severní pláž v Primorsku
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R UM UNSKO

VARNA

BU L HARSK O
BURGAS

KITEN - je moderní letovisko ležící pouhých
5 km jižně od Primorska (v Primorsku je aquapark) a severně od Lozence. Letovisko má k dispozici dvě krásné pláže, menší severní zvanou
Altiman s tobogánem a dlouhou jižní pláž s bary,
občerstvením, půjčovnami slunečníků, lehátek
a vodních sportů, toalet, sprch i převlékáren.
Kiten nabízí nepřeberné množství obchůdků,
barů, restaurací a diskoték, směnáren, ale také
klidná zákoutí, nádhernou okolní přírodu a výborné spojení místními autobusy s okolními letovisky (Lozenec, Carevo, Primorsko, Sozopol...).
pláž v Kitenu

aquapark v Primorsku

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
NESSEBR
RAVDA
ČERNOMOREC
PRIMORSKO
KITEN
LOZENEC

TURECKO
ŘECKO

Malý slovníček:
Ahoj
Dobré ráno/den
Dobrý večer/noc
Dobrou chuť
Jmenuji se
Jak se jmenujete vy?
Pán, paní, slečna
Jak se máte?
Nashledanou
Ano / Ne
Děkuji
Prosím
Promiňte
Jakými jazyky mluvíte?
Mluvte pomaleji, prosím
Odkud jste?
Jídelní lístek
Zmrzlina
Směnárna
Potraviny
Pivo
Víno bílé, červené
Účet
Známky
Hledám...
Je to daleko?

Zdrasti / Čao
Dobro utro / Dobăr den
Dobăr večer / Leka nošt
Prijaten apetit
Kazvam se
Kak se kazvate vje?
Gospodin, gospoža, ospožica
Kak ste?
Doviždane
Da / Ne
Blagodarja / Mersí
Molja
Izvinite
Na kakvi jazyci govorite?
Govorete po-bavno, molja.
Kăde živete
Menju
Sladoled
Čejndž bjuro
Chranítelni stoki
Bira,
Vino bjalo, červeno
Smétka
Marki
Tărsja...
Daleče li e?

Bulharsko - základní informace
ČERNOMOREC - malebné přímořské letovisko s pěkným starobylým centrem, které se nachází 24 km jižně od letiště v Burgasu a 8 km
od překrásného historického města Sozopol
(UNESCO). Černomorec má 2 písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře, menší pláž se
nachází přímo v letovisku a druhá dlouhá táhnoucí se od Černomorce až k Sozopolu je vzdálena cca 2 km od ubytovacích kapacit.
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - největší a nejznámější
letovisko ležící 40 km severně od Burgasu. Jako
jedno z nejvyhledávanějších míst na pobřeží
je ideální pro rodinnou dovolenou a ráj pro děti

i jejich rodiče. Dobré klimatické podmínky, nádherná, téměř 8 km dlouhá pláž s jemným pískem
a s pozvolným přístupem do moře je vhodná
především pro malé děti. Svým návštěvníkům
nabízí spoustu zábavy, neomezený výběr vodních sportů a atrakcí (tobogány, vodní skútry,
let padákem, jízdu na banánu, windsurﬁng). Na
pláži jsou umístěny slunečníky, skluzavky, houpačky, bazény. Letovisko je velmi živé, je zde
spousta restaurací, bary, folklórní zábavné podniky, varieté, obchůdky a diskotéky. Doprava je
v letovisku zabezpečena mini vláčky a autobusy,
které zabezpečují spojení se starobylým městečkem Nesebar, který je vzdálen 5 km.

Slunečné pobřeží

Slunečné pobřeží

55

Jižní Bulharsko - Primorsko
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

Primorsko
SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

hotelový bazén

Pláž
90 m

interiér pokojů

Hotel CALYPSO ✹✹✹
MMMM❘ MMMM❘ MMM❘ MMM❘ MM

snídaně - švédský stůl

ZDARMA

• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• snídaně, polopenze nebo plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: rodinný hotel nacházející se v nové
rezidenční části Primorska, 300 m od centra letoviska (vedle hotelu Penelope) pouhých 90 m
od dlouhé severní pláže
Ubytování: zajištěno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, s možností jedné přistýlky.
Všechny pokoje jsou vybaveny balkónem (některé s výhledem na moře), vlastním soc. zařízením (SWC), individuálně nastavitelnou klimatizací
(zdarma), TV, Wi-Fi připojením (zdarma), ledničkou a rychlovarnou konvicí.

Vybavení: BAZÉN (cca 50 m2), recepce, bar a
malá restaurace s vnitřní i venkovní částí, kde
jsou podávány snídaně, obědy a večeře.
Stravování: snídaně (formou švédských stolů),
polopenze - snídaně formou švédských stolů a
večeře servírované o 3 chodech - salát, hlavní
jídlo - výběr ze 3-4 menu, dezert, nebo plná
penze (polopenze + obědy - hlavní jídlo, chléb),
nápoje u večeří a obědů za poplatek
Pláž: přímo u severní pláže - cca 90 m, lehátka
a slunečníky na pláži za poplatek, vodní sporty
za poplatek, občerstvení, plážové bary

zdarma

Náš názor: hotel uspokojí nároky klientů všech
věkových kategorií vzhledem ke své poloze v
klidné části letoviska a těsné blízkosti pláže.

PRIMORSKO - hotel PENELOPE a CALYPSO - autokarové zájezdy - cena za osobu
PENELOPE

termín

01.06. - 14.06.
12.06. - 25.06.
23.06. - 05.07.
03.07. - 14.07.
12.07. - 23.07.
21.07. - 01.08.
30.07. - 10.08.

dnů/nocí

základní
cena
se snídaní

14/11
14/11
13/10
12/9
12/9
12/9
12/9

7.490,8.290,8.990,9.490,9.490,9.490,9.490,-

CALYPSO

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
+večeře
+večeře
se snídaní

+2.090,+2.090,+1.900,+1.710,+1.710,+1.710,+1.710,-

+2.970,+2.970,+2.700,+2.430,+2.430,+2.430,+2.430,-

7.490,7.990,8.490,8.990,8.990,8.990,8.990,-

PENELOPE

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
+večeře
+večeře

+2.200,+2.200,+2.000,+1.800,+1.800,+1.800,+1.800,-

+4.400,+4.400,+4.000,+3.600,+3.600,+3.600,+3.600,-

termín

dnů/nocí

08.08. - 19.08.
12/9
17.08. - 30.08. 14/11
28.08. - 12.09. 16/13
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 16.8.
ostatní termíny

základní
cena
se snídaní

CALYPSO

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
+večeře
+večeře
se snídaní

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
+večeře
+večeře

9.490,- +1.710,- +2.430,9.490,- +2.090,- +2.970,8.490,- +2.470,- +3.510,-

8.990,- +1.800,- +3.600,8.990,- +2.200,- +4.400,8.490,- +2.600,- +5.200,-

3.490,3.990,-

3.990,4.490,-

viz dospělí
viz dospělí

viz dospělí
viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji (PENELOPE, CALYPSO) Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj
+ 450,- Kč/noc (PENELOPE), + 400,- Kč/noc (CALYPSO) Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona
č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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Jižní Bulharsko - Primorsko
pláž v Primorsku

hotel Penelope s bazénem

Pláž
80 m

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

hotel Penelope

Hotel PENELOPE ✹✹✹
MMM❘ MMMM❘ MMM❘ MM
• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• snídaně, polopenze nebo plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: moderní rodinný hotel nacházející se v
nové rezidenční části Primorska, 300 m od centra letoviska (vedle rodinného hotelu Blíženci)
pouhých 80 m od dlouhé severní pláže
Ubytování: zajištěno ve dvoulůžkových, moderně zařízených pokojích, s možností jedné nebo
dvou přistýlek. Všechny pokoje jsou vybaveny
balkónem (některé s výhledem na moře), vlastním soc. zařízením (SWC), individuálně nastavitelnou klimatizací (zdarma), TV, Wi-Fi připojením
(zdarma), ledničkou a rychlovarnou konvicí.
Vybavení: BAZÉN (cca 50 m2), recepce, bar
a malá restaurace s vnitřní i venkovní částí, kde
jsou podávány snídaně, obědy a večeře.

plná penze (polopenze + obědy - hlavní jídlo,
chléb), rozpustné nápoje a voda, další nápoje za
poplatek
Pláž: přímo u severní pláže - cca 80 m, lehátka
a slunečníky na pláži za poplatek, vodní sporty
za poplatek, občerstvení, plážové bary
Náš názor: hotel uspokojí nároky klientů všech
věkových kategorií vzhledem ke své poloze
v klidné části letoviska a těsné blízkosti pláže.
Doporučujeme i rodinám s dětmi!

ZDARMA

zdarma

SUPER VÝHODY PROGRAM 55+

Stravování: snídaně (formou švédských stolů),
polopenze (snídaně formou švédských stolů
a večeře servírované o 3 chodech - salát, hlavní
jídlo - výběr ze 4-5 menu, z toho vždy jedno vegetariánské a jedno menu s rybou, dezert, nebo

U autokarové dopravy místenka zdarma.

interiér pokojů hotelu Penelope

Hotel BLÍŽENCI, vila KOSTOVI, vila GERGANA
a penzion BELITE SKALI: neúčtujeme příplatek za
jednolůžkový pokoj (omezený počet pokojů).

PRIMORSKO - hotel PENELOPE a CALYPSO - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
PENELOPE

termín

13.06. - 24.06.
24.06. - 04.07.
04.07. - 15.07.
15.07. - 25.07.
25.07. - 05.08.
05.08. - 15.08.

dnů/nocí

základní
cena
se snídaní

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10

13.490,14.490,15.490,14.990,15.490,14.990,-

CALYPSO

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
+večeře
+večeře
se snídaní

+2.090,+1.900,+2.090,+1.900,+2.090,+1.900,-

+2.970,+2.700,+2.970,+2.700,+2.970,+2.700,-

12.990,13.990,14.990,14.490,14.990,14.490,-

PENELOPE

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
+večeře
+večeře

+2.200,+2.000,+2.200,+2.000,+2.200,+2.000,-

+4.400,+4.000,+4.400,+4.000,+4.400,+4.000,-

termín

15.08. - 26.08.
26.08. - 05.09.
05.09. - 16.09.
Dětská cena*:

dnů/nocí

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11

základní
cena
se snídaní

CALYPSO

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
+večeře
+večeře
se snídaní

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
+večeře
+večeře

15.490,- +2.090,- +2.970,- 14.990,- +2.200,- +4.400,14.690,- +1.900,- +2.700,- 14.290,- +2.000,- +4.000,14.490,- +2.090,- +2.970,- 13.990,- +2.200,- +4.400,6.990,viz dospělí
7.490,viz dospělí
7.490,viz dospělí
7.990,viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji (PENELOPE, CALYPSO) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc (PENELOPE), + 400,- Kč/noc (CALYPSO)
Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta,
pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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Pláž

SLEVA

150 m

za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

bazén hotelu Vermona
hotel Vermona

Hotel VERMONA ✹✹✹
MMM❘ MMM❘ MM
• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: příjemný rodinný hotel s perfektní polohou v rezidenční čtvrti pouhých 150 m od pláže
a 300 m od centra letoviska
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, rychlovarnou konvicí, ledničkou, TV, klimatizací zdarma a balkónem
Vybavení: recepce, menší BAZÉN s lehátky a
slunečníky zdarma, Wi-Fi v celém objektu hotelu
včetně pokojů zdarma
Stravování: vlastní, snídaně (formou švédských
stolů), polopenze (snídaně a večeře servírované o 3 chodech - salát, hlavní jídlo - výběr ze
4-5 menu (jedno vegetariánské a jedno menu
pláž v Primorsku

s rybou), dezert a sklenice vody, další nápoje za
poplatek) nebo plná penze (polopenze + obědy
- hlavní jídlo, chléb a sklenice vody) podávané ve
vedlejším hotelu Penelope*** (50 metrů).

ZDARMA

Pláž: severní písečná pláž je vzdálena cca
150 m, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek, vodní sporty za poplatek, občerstvení, plážové bary
Náš názor: tento hotel uspokojí i náročnou klientelu díky opravdu krásnému ubytování s bazénem a příjemné atmosféře

zdarma

pokoje hotelu Vermona

PRIMORSKO - hotel VERMONA a rodinný hotel BLÍŽENCI - autokarové zájezdy - cena za osobu
VERMONA

termín

dnů/nocí

01.06. - 14.06. 14/11
12.06. - 25.06. 14/11
23.06. - 05.07. 13/10
03.07. - 14.07. 12/9
12.07. - 23.07. 12/9
21.07. - 01.08. 12/9
30.07. - 10.08. 12/9
08.08. - 19.08. 12/9
17.08. - 30.08. 14/11
28.08. - 12.09. 16/13
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 16.8.
ostatní termíny

základní
cena
bez stravy

6.990,7.290,7.690,7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,7.490,-

BLÍŽENCI

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
snídaně
+večeře
večeře
bez stravy

+1.100,+1.100,+1.000,+900,+900,+900,+900,+900,+1.100,+1.300,-

+3.300,+3.300,+3.000,+2.700,+2.700,+2.700,+2.700,+2.700,+3.300,+3.900,-

+3.850,+3.850,+3.500,+3.150,+3.150,+3.150,+3.150,+3.150,+3.850,+4.550,-

3.990,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
4.990,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí

6.490,6.790,6.990,7.490,7.490,7.490,7.490,7.490,7.490,7.290,-

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+1.100,+1.100,+1.000,+900,+900,+900,+900,+900,+1.100,+1.300,-

+3.300,+3.300,+3.000,+2.700,+2.700,+2.700,+2.700,+2.700,+3.300,+3.900,-

+3.850,+3.850,+3.500,+3.150,+3.150,+3.150,+3.150,+3.150,+3.850,+4.550,-

4.490,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
4.990,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku v pokoji (VERMONA), dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v rodinném
pokoji či apartmánu (BLÍŽENCI) Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový
pokoj = BEZ PŘÍPLATKU (omezený počet pokojů v rodinném hotelu BLÍŽENCI), jinak + 300,- Kč/noc (BLÍŽENCI), + 300,- Kč/
noc (VERMONA), příplatek za střešní apartmán (BLÍŽENCI) + 2.500,- Kč/apartmán/pobyt, obsazení rodinného pokoje nebo
střešního apartmánu pouze 2-mi dospělými a 1 dítětem + 3.000,- Kč/pobyt Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování,
stravu (viz tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní
pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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pláže v Primorsku

pláže v Primorsku

hotel Blíženci

SLEVA

Pláž

za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

80 m

Rodinný hotel BLÍŽENCI ✹✹✹
MMM❘ MMMM❘ MMM❘ MM❘ MM❘ M
• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 13-ti let
• jednolůžkový pokoj bez příplatku

Poloha: velmi žádaný rodinný hotel nacházející
se v nové rezidenční části Primorska, 300 m od
centra letoviska a 80 m od písečné severní pláže
Ubytování: dvoulůžkové pokoje, rodinné pokoje
(dvoulůžková ložnice a obývací část s rozkládacím gaučem pro jednu dospělou osobu nebo
2 děti) a luxusní střešní apartmány (mezonetové) s dvoulůžkovou ložnicí a prostornou obývací
kuchyní s rozkládacím gaučem (pro jednu dospělou osobu nebo dvě děti). Všechny pokoje
jsou vybaveny vlastním soc. zařízením (sprcha,
WC), chladničkou, rychlovarnou konvicí, TV,
balkónem nebo terasou, Wi-Fi a KLIMATIZACÍ
ZDARMA! Luxusní střešní apartmán má balkón
a velkou střešní terasu s panoramatickým výhledem na celou pláž a zátoku Perla. Rezidence
nabízí také jednolůžkové pokoje (nutná včasná
rezervace) BEZ PŘÍPLATKU!, umístěné v přízemí
a mají k dispozici posezení na průchozí terase.
interiér apartmánů hotelu Blíženci

zdarma

Vybavení: klienti ubytovaní v rodinných pokojích mohou využívat velkou společnou kuchyni (lednice, mrazák, sporák, trouba, mikrovlnka, myčka,...) v přízemí hotelu za poplatek
2,- Euro/pokoj/den (platí se na místě), klienti
mohou využívat bazén s lehátky a slunečníky
ZDARMA u vedlejšího hotelu Penelope vzdáleného cca 10 m (pokud mají zakoupenou
polopenzi či plnou penzi) nebo za poplatek
1,- Euro/os./den.
Stravování: vlastní, snídaně (formou švédských
stolů), polopenze (snídaně a večeře servírované
o 3 chodech - salát, hlavní jídlo - výběr ze 4-5
menu (jedno vegetariánské a jedno ryba), dezert, rozpustné nápoje a voda, další nápoje za
poplatek) nebo plná penze (polopenze + obědy
- hlavní jídlo, chléb a sklenice vody) podávané ve
vedlejším hotelu Penelope*** (10 metrů).

Pláž: písečná severní pláž - cca 80 m s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky
za poplatek, vodní sporty za poplatek, občerstvení, plážové bary
Náš názor: ubytování i poloha rezidence uspokojí i náročnější klientelu, vzhledem k velkému
zájmu doporučujeme včasnou rezervaci

ZDARMA

interiér pokojů hotelu Blíženci

PRIMORSKO - hotel VERMONA a rodinný hotel BLÍŽENCI - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
VERMONA

termín

13.06. - 24.06.
24.06. - 04.07.
04.07. - 15.07.
15.07. - 25.07.
25.07. - 05.08.
05.08. - 15.08.
15.08. - 26.08.
26.08. - 05.09.
05.09. - 16.09.
Dětská cena*:

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11

12.490,12.990,13.990,13.490,13.990,13.490,13.990,12.990,12.490,7.490,7.990,-

BLÍŽENCI

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
snídaně
+večeře
večeře
bez stravy

+1.100,+1.000,+1.100,+1.000,+1.100,+1.000,+1.100,+1.000,+1.100,viz dospělí
viz dospělí

+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,viz dospělí
viz dospělí

+3.850,+3.500,+3.850,+3.500,+3.850,+3.500,+3.850,+3.500,+3.850,viz dospělí
viz dospělí

11.990,12.490,13.490,12.990,13.490,12.990,13.490,12.490,11.990,7.490,7.990,-

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+1.100,- +3.300,+1.000,- +3.000,+1.100,- +3.300,+1.000,- +3.000,+1.100,- +3.300,+1.000,- +3.000,+1.100,- +3.300,+1.000,- +3.000,+1.100,- +3.300,viz dospělí viz dospělí
viz dospělí viz dospělí

+3.850,+3.500,+3.850,+3.500,+3.850,+3.500,+3.850,+3.500,+3.850,viz dospělí
viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku v pokoji (VERMONA), dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v rodinném
pokoji či apartmánu (BLÍŽENCI) Příplatky: jednolůžkový pokoj = BEZ PŘÍPLATKU (omezený počet pokojů v rodinném hotelu
BLÍŽENCI), jinak + 300,- Kč/noc (BLÍŽENCI), + 300,- Kč/noc (VERMONA), příplatek za střešní apartmán (BLÍŽENCI) + 2.500,- Kč/
apartmán/pobyt, obsazení rodinného pokoje nebo střešního apartmánu pouze 2-mi dospělými a 1 dítětem + 3.000,- Kč/pobyt
Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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Jižní Bulharsko - Primorsko
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

pohled na Primorsko

Pláž
20 m

interiér pokojů

Hotel ASHRAM ✹✹✹+
MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMM❘ MM

ZDARMA

zdarma

• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

výhled z některých balkónů

Poloha: menší, nově otevřený hotel v exotickém
stylu nacházející se v rušné části Primorska, cca
200 m od centra a v přímé blízkosti pláže (oddělen místní komunikací a schody na pláž)
Ubytování: zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou přistýlek a prostorných
apartmánech pro 4 osoby. Všechny pokoje jsou
vybaveny balkónem (většina s výhledem na
moře), vlastním soc. zařízením (SWC), individuálně nastavitelnou klimatizací (zdarma), TV, Wi-Fi
připojením (zdarma) a ledničkou.

interiér rodinných pokojů

Vybavení: recepce, lobby, restaurace a malý bar
Stravování: vlastní, možnost využití několika restaurací a obchodů v přímé blízkosti hotelu
Pláž: přímo u pláže (oddělena místní komunikací
a schody na pláž), lehátka a slunečníky na pláži
za poplatek, vodní sporty za poplatek, občerstvení, plážové bary

Náš názor: menší velmi kvalitní boutique hotel
uspokojí i náročnější klientelu, ideální pro svou
polohu (přímo u pláže v rušné části letoviska se
spoustou nákupních a stravovacích možností)

PRIMORSKO - hotel PANORAMA a ASHRAM - autokarové zájezdy - cena za osobu
PANORAMA

termín

základní
cena
dnů/nocí bez stravy

01.06. - 14.06.
12.06. - 25.06.
23.06. - 05.07.
03.07. - 14.07.
12.07. - 23.07.
21.07. - 01.08.
30.07. - 10.08.

14/11
14/11
13/10
12/9
12/9
12/9
12/9

5.490,6.490,6.990,6.990,6.990,6.990,6.990,-

ASHRAM

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+1.100,+1.100,+1.000,+900,+900,+900,+900,-

+2.750,+2.750,+2.500,+2.250,+2.250,+2.250,+2.250,-

+4.400,+4.400,+4.000,+3.600,+3.600,+3.600,+3.600,-

základní
cena
bez stravy

8.990,9.490,9.490,9.990,9.990,9.990,9.990,-

PANORAMA

termín

základní
cena
dnů/nocí bez stravy

08.08. - 19.08. 12/9
17.08. - 30.08. 14/11
28.08. - 12.09. 16/13
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 16.8.
ostatní termíny

ASHRAM

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+2.250,+2.750,+3.250,-

základní
cena
bez stravy

6.990,6.990,6.490,-

+900,+1.100,+1.300,-

+3.600,+4.440,+5.200,-

9.990,9.990,9.690,-

2.990,3.990,-

viz dospělí viz dospělí viz dospělí
viz dospělí viz dospělí viz dospělí

4.990,5.990,-

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. - 5. lůžku v pokoji (PANORAMA), dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku v pokoji nebo 4. lůžku v apartmánu (ASHRAM) Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč,
spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 250,- Kč/noc (PANORAMA), + 600,- Kč/noc (ASHRAM), snídaně + 100,- Kč/os./den, polopenze + 200,- Kč/os./den (ASHRAM)
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně
léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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Jižní Bulharsko - Primorsko
Jižní pláž před hotelem Panorama

Pláž

SLEVA

přímo

za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

sleva
s

20%

Z VČASNÝ NÁKUP
ZA
záloha 50% do 6.1.2020

Hotel Panorama

Hotel Panorama

A
STRAVY, BRN
LETECKY Z O
Ů
N
D
2
8, 11 A 1
A PRAHY NA

Hotel Panorama

Rodinný hotel PANORAMA✹✹
MMMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMM❘ MMMM❘ MMM❘ MM
• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, polopenze, plná penze
• sleva za včasný nákup až 20 %
• dítě zdarma do 18-ti let
restaurace hotelu Panorama

Vybavení: Wi-Fi v celém objektu hotelu včetně
pokojů zdarma, restaurace
Stravování: vlastní, snídaně, polopenze nebo
plná penze formou bufetu (při nízkém počtu
klientů strava servírovaná)
Pláž: přímo (na pláž vede schodiště) na písečné jižní pláži, lehátka a slunečníky za poplatek,
občerstvení, plážové bary

Náš názor: oblíbený hotel se skvělou polohou
přímo nad pláží, ideální pro rodiny s dětmi i pro
klienty, kteří vyhledávají rušnou destinaci s nespočtem nákupních možností, restaurací a barů.
Dětská cena do 18-ti let !!!

ZDARMA

zdarma

pokoje hotelu Panorama

PRIMORSKO - hotel PANORAMA a ASHRAM - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
PANORAMA

termín

základní
cena
dnů/nocí bez stravy

13.06. - 24.06.
24.06. - 04.07.
04.07. - 15.07.
15.07. - 25.07.
25.07. - 05.08.
05.08. - 15.08.

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10

10.990,11.990,12.990,12.490,12.990,12.490,-

ASHRAM

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+1.100,+1.000,+1.100,+1.000,+1.100,+1.000,-

+2.750,+2.500,+2.750,+2.500,+2.750,+2.500,-

+4.400,+4.000,+4.400,+4.000,+4.400,+4.000,-

základní
cena
bez stravy

13.490,13.990,15.490,14.990,15.490,14.990,-

PANORAMA

termín

15.08. - 26.08.
26.08. - 05.09.
05.09. - 16.09.
Dětská cena*:

základní
cena
dnů/nocí bez stravy

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11

ASHRAM

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

12.990,- +1.100,- +2.750,- +4.400,11.990,- +1.000,- +2.500,- +4.000,10.990,- +1.100,- +2.750,- +4.400,6.490,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
6.990,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí

základní
cena
bez stravy

15.490,14.490,13.990,7.990,8.990,-

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. - 5. lůžku v pokoji (PANORAMA), dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku v pokoji nebo 4. lůžku apartmánu (ASHRAM) Příplatky: jednolůžkový pokoj
+ 250,- Kč/noc (PANORAMA), + 600,- Kč/noc (ASHRAM), snídaně + 100,- Kč/os./den, polopenze + 200,- Kč/os./den (ASHRAM) Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky
včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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ceny a termíny 8 denních leteckých zájezdů viz str. 63

Poloha: oblíbený hotel se nachází přímo nad jižní pláží (na pláž vede schodiště) v centru rušného
letoviska (bary, diskotéky, obchody, restaurace,...)
Ubytování: 2 až 4 lůžkové pokoje s možností
1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, TV, chladničkou, rychlovarnou konvicí, klimatizací zdarma a balkónem
(některé pokoje s přímým nebo bočním výhledem na moře).

Jižní Bulharsko - Kiten
letecký pohled na Kiten

letecký pohled na Kiten

Kiten

Pláž
350 m

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

penzion Gergana

Pláž
400 m

Penzion GERGANA ✹✹+
MMMM❘ MMMM❘ MMMM❘ MMM❘ MM

Stravování: vlastní, snídaně, polopenze nebo
plná penze (snídaně servírované - rozšířené kontinentální + bufetový stůl (pečivo, máslo, marmeláda, med, nutella, cornﬂakes, mléko), večeře
- servírované - salát, hlavní jídlo a dezert, obědy
- jednotné hlavní jídlo s oblohou) podávané ve
vedlejším penzionu Katy
Pláž: písečná jižní pláž s pozvolným vstupem do
moře 400 m, severní pláž cca 800 m, lehátka
a slunečníky za poplatek, široká nabídka vodních sportů, občerstvení, bary
Náš názor: oblíbený penzion díky prostornému
ubytování a domácí přátelské atmosféře, NOVĚ
JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE BEZ PŘÍPLATKU!

• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 13-ti let
• jednolůžkový pokoj bez příplatku

jižní pláž v Kitenu

Poloha: příjemná vila ležící v samém srdci Kitenu
mezi oběmi plážemi letoviska, v těsné blízkosti
jsou obchody, restaurace a bary
Ubytování: zajištěno v moderně vybavených,
prostorných, jednolůžkových (v přízemí), dvoulůžkových pokojích s možností až dvou přistýlek a rodinnými pokoji s oddělenými ložnicemi.
Všechny pokoje mají k dispozici vlastní soc. zařízení (sprcha, WC), TV, ledničku, rychlovarnou
konvici, balkón, KLIMATIZACI ZDARMA (přízemní pokoje nemají klimatizaci).
Vybavení: terasa s posezením pod pergolou
(v době 08:00 – 22:00), Wi-Fi v celém objektu
včetně pokojů zdarma

Severní pláž v Kitenu

Vila Kostovi

Vila KOSTOVI ✹✹
M❘ MM
• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná penze
• jednolůžkový pokoj bez příplatku

Poloha: vila v klidné rezidenční části letoviska
pouhých 100 m od centra a 350 m od jižní pláže
Ubytování: jednolůžkové pokoje BEZ PŘÍPLATKU (omezené množství), nebo možnost ubytování jedné dospělé osoby a dítěte do 12-ti let za
dětskou cenu (nelze uplatnit akci dítě zdarma).
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním soc. zařízením (SWC), rychlovarnou konvicí, ledničkou,
SAT-TV a balkónem nebo terasou.
Vybavení: Wi-Fi bezplatně v celém objektu, dětský koutek
Stravování: vlastní, snídaně, polopenze nebo
plná penze (snídaně servírované - rozšířené kontinentální + bufetový stůl (pečivo, máslo, marmeláda, med, nutella, cornﬂakes, mléko), večeře
- servírované - salát, hlavní jídlo a dezert, obědy - jednotné hlavní jídlo s oblohou) podávané
v blízké restauraci
Pláž: 350 m od oblíbené písečné jižní pláže
s pozvolným vstupem do moře a 850 m od severní pláže, lehátka a slunečníky za poplatek,
široká nabídka vodních sportů, občerstvení, bary
Náš názor: vila s přátelskou atmosférou s výbornou lokací, JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE BEZ
PŘÍPLATKU - nutná včasná rezervace

severní pláž v Kitenu

ZDARMA

zdarma

interiér pokojů vily Gergana
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zdarma

interiér pokojů vily Kostovi

Jižní Bulharsko
fakultativní výlet Nessebr

fakultativní výlet Istanbul

fakultativní výlet Nessebr

PRIMORSKO - rodinný hotel BLÍŽENCI, PENELOPE a PANORAMA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
BLÍŽENCI

termín

dnů/nocí

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
Dětská cena*:
letecky tam i zpět:

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

PENELOPE

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
+večeře
+večeře

základní
cena
se snídaní

PANORAMA

základní
cena
bez stravy

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
+večeře
+večeře

snídaně

9.990,10.490,10.990,11.490,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,10.990,9.990,-

+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,-

+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,-

+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,-

10.990,11.490,11.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,11.990,10.990,-

+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,+ 1.330,-

7.990,- viz dospělí

viz dospělí

viz dospělí

6.990,-

viz dospělí

základní
cena
bez stravy

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
+večeře
+večeře

snídaně

+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,+ 1.890,-

9.990,10.490,10.990,11.490,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.690,10.990,9.990,-

+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,+ 700,-

+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,+ 1.750,-

+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,-

viz dospělí

6.490,-

viz dospělí

viz dospělí

viz dospělí

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v rodinném pokoji či apartmánu (BLÍŽENCI), dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji (PENELOPE), dítě do 18-ti let na 3. - 5. lůžku
v pokoji (PANORAMA) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 350,- Kč/noc (BLÍŽENCI), + 450,- Kč/noc (PENELOPE), + 250,- Kč/noc (PANORAMA), příplatek za střešní apartmán (BLÍŽENCI) + 2.500,Kč/apartmán/pobyt, obsazení rodinného pokoje nebo střešního apartmánu pouze 2-mi dospělými a 1 dítětem + 3.000,- Kč/pobyt Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky
včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka

KITEN - vila GERGANA a KOSTOVI - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

01.06. - 14.06.
12.06. - 25.06.
23.06. - 05.07.
03.07. - 14.07.
12.07. - 23.07.
21.07. - 01.08.
30.07. - 10.08.

14/11
14/11
13/10
12/9
12/9
12/9
12/9

6.490,6.790,6.990,7.490,7.490,7.490,7.490,-

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+880,+880,+800,+720,+720,+720,+720,-

+3.300,+3.300,+3.000,+2.700,+2.700,+2.700,+2.700,-

+4.400,+4.400,+4.000,+3.600,+3.600,+3.600,+3.600,-

termín

dnů/nocí

08.08. - 19.08.
12/9
17.08. - 30.08.
14/11
28.08. - 12.09.
16/13
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 16.8.
ostatní termíny

základní
cena
bez stravy

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

7.490,+720,7.490,+880,6.990,- +1.040,-

+2.700,+3.300,+3.900,-

+3.600,+4.400,+5.200,-

2.990,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
4.490,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. - 5. lůžku v pokoji a 4. lůžku v rodinném pokoji (GERGANA) Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč
Příplatky: jednolůžkový pokoj = ve vile GERGANA i KOSTOVI - BEZ PŘÍPLATKU!!! (omezený počet), jinak + 300,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu (viz tabulka),
služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka

KITEN - vila GERGANA a KOSTOVI - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

13.06. - 24.06.
24.06. - 04.07.
04.07. - 15.07.
15.07. - 25.07.
25.07. - 05.08.
05.08. - 15.08.

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10

11.990,12.490,12.990,12.990,13.490,12.990,-

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

+880,+800,+880,+800,+880,+800,-

+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,-

+4.400,+4.000,+4.400,+4.000,+4.400,+4.000,-

termín

dnů/nocí

základní
cena
bez stravy

příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd
snídaně
+večeře
+večeře

15.08. - 26.08.
26.08. - 05.09.
05.09. - 16.09.
Dětská cena*:

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11

13.490,+880,- +3.300,- +4.400,12.490,+800,- +3.000,- +4.000,11.990,+880,- +3.300,- +4.400,6.990,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
7.490,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. - 5. lůžku v pokoji a 4. lůžku v rodinném pokoji (GERGANA) Příplatky: jednolůžkový pokoj = ve vile GERGANA i KOSTOVI - BEZ PŘÍPLATKU
(omezený počet), jinak + 300,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování,
stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den,
příplatky viz tabulka
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Jižní Bulharsko - Lozenec
A
STRAVY, BRN
LETECKY Z O
Ů
N
D
2
8, 11 A 1
A PRAHY NA

Lozenec

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

Pláž
ZDARMA

150 m

zdarma

bazén hotelu Ativa
hotel Ativa

✹✹✹

Hotel ATIVA
MMMM❘ MMMM❘ MMM❘ MMM❘ MM

• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 15-ti let

Poloha: menší hotel v těsné blízkosti dlouhé severní pláže (cca 150 m). Do centra letoviska cca
200 m, nákupní možnosti do 100 m od hotelu.
Ubytování: komfortní, prostorné dvoulůžkové
nebo třílůžkové pokoje s možností jedné nebo
dvou přistýlek. Všechny pokoje mají vlastní soc.
zařízení (SWC), balkón, ledničku, TV a klimatizaci zdarma.
Vybavení: hotel disponuje recepcí, barem
v lobby (Wi-Fi zdarma), restaurací a bazénem s
lehátky a slunečníky zdarma
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu,
večeře servírovaná (salát, hlavní jídlo - výběr

interiér pokojů

ze 2-3 menu, dezert). Hotel nabízí také obědové
menu - klientům naší CK se slevou - platba na
místě.
Pláž: severní dlouhá písečná pláž (150 m od
hotelu) s pozvolným vstupem do moře, lehátka
a slunečníky za poplatek, převlékárny a sprchy
na pláži, nabídka vodních sportů za poplatek
Náš názor: hotel vzhledem k ideální poloze doporučujeme všem věkovým kategoriím

LOZENEC - hotel ATIVA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

dnů/nocí

základní cena
s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7

11.990,12.490,12.990,13.990,-

termín

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.

dnů/nocí

základní cena
s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7

13.990,13.990,13.990,13.990,-

termín

01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.

dnů/nocí

základní cena
s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7

13.990,13.990,13.990,13.990,-

termín

dnů/nocí

29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
Dětská cena*:
letecky tam i zpět:

8/7
8/7

základní cena
s polopenzí

12.990,12.490,7.990,-

* platí pro dítě do 15-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Příplatky: jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc (ATIVA) Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního
palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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Jižní Bulharsko - Lozenec
A
STRAVY, BRN
LETECKY Z O
Ů
N
D
2
8, 11 A 1
A PRAHY NA

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

Vybavení: recepce, Wi-Fi zdarma, terasa s posezením
GLUTEN FREE
Pláž
240 m

penzion Belite Skali

Penzion BELITE SKALI ✹✹✹
MMM❘ MMMM❘ MMM❘ MMM❘ MM
• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 18-ti let
• jednolůžkový pokoj bez příplatku

Poloha: oblíbený penzion v blízkosti centra
letoviska (100 m) v klidné rezidenční zóně jen pár
desítek metrů od 3 různých pláží
Ubytování: ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích, některé pokoje s možností přistýlky (rozkládací gauč pro jednu dospělou osobu nebo dvě děti do 12-ti let), k dispozici také
mezonetový rodinný pokoj pro 4 osoby, všechny
pokoje jsou vybaveny vlastním soc. zařízením
(SWC), balkónem, ledničkou, rychlovarnou
konvicí, SAT-TV a klimatizací zdarma. Jeden
pokoj v přízemí je nabízen jako jednolůžkový
bez příplatku.

Stravování: vlastní, snídaně, polopenze či plná
penze (snídaně formou švédského stolu, večeře formou švédského stolu (při menším počtu
strávníků mohou být podávány snídaně a večeře servírované o 3 chodech - salát, hlavní jídlo, dezert, chléb a sklenice vody (další nápoje
za poplatek), obědy servírované o 3 chodech
- polévka, hlavní jídlo, salát nebo dezert, chléb
a sklenice vody). Strava je podávána v blízkém
hotelu Stará Kašta (cca 200 m).
Pláž: k dispozici je několik písečných pláží, jižní
cca 240 m (s barem, lehátky a slunečníky za
poplatek), velká severní cca 500 m (převlékárny,
sprchy, lehátka a slunečníky za poplatek, nabídka
vodních sportů za poplatek) a malá pláž s tmavým pískem (nudistická) cca 150 m od penzionu.
Náš názor: ubytování v blízkosti centra, ideální
poloha s možností využívání různých pláží
DOPORUČUJEME !!! Dětská cena do 18-ti let.

ZDARMA

zdarma

pokoje penzionu Belite Skali

výhled z balkónu penzionu Belite Skali

LOZENEC - STARA KAŠTA, BELITE SKALI a ATIVA - autokarové zájezdy - cena za osobu
STARA KAŠTA

termín

dnů/nocí

01.06. - 14.06. 14/11
12.06. - 25.06. 14/11
23.06. - 05.07. 13/10
03.07. - 14.07. 12/9
12.07. - 23.07. 12/9
21.07. - 01.08. 12/9
30.07. - 10.08. 12/9
08.08. - 19.08. 12/9
17.08. - 30.08. 14/11
28.08. - 12.09. 16/13
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 16.8.
ostatní termíny

základní
cena
se snídaní

6.990,7.290,7.490,7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,7.990,7.490,-

BELITE SKALI

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
+večeře
+večeře
bez stravy

+2.200,+2.200,+2.000,+1.800,+1.800,+1.800,+1.800,+1.800,+2.200,+2.600,-

+3.300,+3.300,+3.000,+2.700,+2.700,+2.700,+2.700,+2.700,+3.300,+3.900,-

3.990,- +1.100,- +1.650,4.990,- +1.000,- +1.500,-

5.490,5.990,6.490,6.990,6.990,6.990,6.990,6.490,6.490,5.990,-

ATIVA

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
snídaně
+večeře
+večeře
s polopenzí

+1.100,+1.100,+1.000,+900,+900,+900,+900,+900,+1.100,+1.300,-

+3.300,+3.300,+3.000,+2.700,+2.700,+2.700,+2.700,+2.700,+3.300,+3.900,-

+4.400,+4.400,+4.000,+3.600,+3.600,+3.600,+3.600,+3.600,+4.400,+5.200,-

7.990,8.490,8.990,9.490,9.490,9.490,9.490,9.490,9.490,8.990,-

2.990,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
3.990,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí

3.990,4.990,-

* platí pro dítě do 12-ti (STARÁ KAŠTA)/15-ti (ATIVA)/18-ti (BELITE SKALI) let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji a 4. lůžku
v apartmá (BELITE SKALI) Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj bez
příplatku, jinak + 250,- Kč/noc (BELITE SKALI), + 350,- Kč/noc (STARÁ KAŠTA), + 450,- Kč/noc (ATIVA)
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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Jižní Bulharsko - Lozenec
SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

hotel Stara Kašta

interiér pokoje - Stara Kašta

ZDARMA

zdarma
Pláž
170 m

Pláž: pouhých 170 m od menší jižní pláže v
krásné zátoce s jemným pískem, plážový bar,
lehátka a slunečníky za poplatek, další hlavní
severní pláž vzdálena cca 300 m s převlékárnami, sprchami, lehátky a slunečníky za poplatek
a nabídkou vodních sportů za poplatek
Náš názor: hotel je vyhlášen svou skvělou kuchyní, ideální pro všechny věkové kategorie
včetně rodin s dětmi

GLUTEN FREE

Hotel STARA KAŠTA ✹✹✹
MMMMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMM❘ MM
• odlety Ostrava, Brno, Praha - viz strana 12
• odjezdy autobusů - viz strana 14
• snídaně, polopenze nebo plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: velmi pěkný, oblíbený, stylový hotel
v klidné rezidenční zóně letoviska
Ubytování: prostorné, stylově zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až třech pohodlných
přistýlek. Každý pokoj je vybaven vlastním soc.
zařízením (sprcha, WC), ledničkou, rychlovarnou
konvicí, TV, balkónem se zahradním nábytkem
a klimatizací zdarma. Všechny pokoje jsou umístěny v patře!
Vybavení: v celém hotelu včetně restaurace je
Wi-Fi připojení zdarma, recepce hotelu zajišťuje

půjčovnu automobilů, hotel nabízí restauraci
s vyhlášenou místní i mezinárodní kuchyní
Stravování: snídaně, polopenze či plná penze
(snídaně i večeře formou švédského stolu - při
menším počtu strávníků mohou být podávány
snídaně i večeře servírované o 3 chodech - salát,
hlavní jídlo, dezert, chléb a sklenice vody - další
nápoje za poplatek, obědy servírované o 3 chodech - polévka, hlavní jídlo, salát nebo dezert,
chléb a sklenice vody)
LOZENEC - STARA KAŠTA, BELITE SKALI a ATIVA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
STARA KAŠTA

termín

13.06. - 24.06.
24.06. - 04.07.
04.07. - 15.07.
15.07. - 25.07.
25.07. - 05.08.
05.08. - 15.08.
15.08. - 26.08.
26.08. - 05.09.
05.09. - 16.09.
Dětská cena*:

dnů/nocí

základní
cena
se snídaní

12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11
11/10
12/11

12.490,12.990,13.990,13.490,13.990,13.490,13.990,12.990,12.490,7.490,7.990,-

BELITE SKALI

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
+večeře
+večeře
bez stravy

+2.200,+2.000,+2.200,+2.000,+2.200,+2.000,+2.200,+2.000,+2.200,+1.000,+1.100,-

+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,+3.000,+3.300,+1.500,+1.650,-

10.990,11.490,12.990,12.490,12.990,12.490,12.990,11.990,10.990,6.490,6.990,-

ATIVA

příplatky za stravu
základní
snídaně snídaně+oběd
cena
snídaně
+večeře
+večeře
s polopenzí

+1.100,- +3.300,+1.000,- +3.000,+1.100,- +3.300,+1.000,- +3.000,+1.100,- +3.300,+1.000,- +3.000,+1.100,- +3.300,+1.000,- +3.000,+1.100,- +3.300,viz dospělí viz dospělí
viz dospělí viz dospělí

+4.400,+4.000,+4.400,+4.000,+4.400,+4.000,+4.400,+4.000,+4.400,viz dospělí
viz dospělí

13.590,13.990,15.490,14.990,15.490,14.990,15.490,14.490,13.990,8.490,8.990,-

* platí pro dítě do 12-ti (STARÁ KAŠTA)/15-ti (ATIVA)/18-ti (BELITE SKALI) let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji a 4. lůžku
v apartmá (BELITE SKALI) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 250,- Kč/noc (BELITE SKALI), + 350,- Kč/noc (STARÁ KAŠTA),
+ 450,- Kč/noc (ATIVA) Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK
ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den,
příplatky viz tabulka
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Bulharsko - POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ

historické centrum Nessebru

Primorsko, Burgas, Nessebr, Sozopol, Istanbul,
Beglik Tash, Burgaská jezera, bahenní lázně, folklórní večer
+ další fakultativní výlety...
Autokarová doprava a ubytování v hotelu s polopenzí v ceně! Pět výletů v ceně zájezdu!
Termín:

Istanbul

01.06. - 14.06.
12.06. - 25.06.
28.08. - 12.09.

dnů/nocí

cena za osobu

14/11
14/11
16/13

11.990,12.490,12.990,-

Program zájezdu:
1. den: odjezd autokarem z České republiky, přejezd přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko do Bulharska.
2. den: příjezd do Primorska v ranních hodinách, ubytování v hotelu (pokoje s balkónem, klimatizací,
Wi-Fi, vlastním sociálním zařízením, TV) s průvodcem, společná procházka po letovisku, večeře, nocleh
3. den - 12./14. den: volné dny, koupání, polopenze, v průběhu pobytu 5x výlet (viz níže) + možnost dalších
fakultativních výletů (Edirne, Varna, Veliko Tarnovo, Veleka, Safary džípem, rybí piknik, plavba lodí atd.)
13./15. den: snídaně, odjezd zpět do ČR (přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko)
14./16. den: příjezd zpět v odpoledních hodinách

ISTANBUL - největší město Turecka, rozkročeno na dvou světadílech, Evropě a Asii s úžasnými
památkami - Palácem Sultánů, Modrou mešitou, chrámem Boží moudrosti, Hipodromem atd.
Fakultativně plavba lodí po Bosporu s překrásným výhledem na evropskou i asijskou část města.
Na závěr dne nákupy na světově známých bazarech Velkém a Egyptském s nabídkou zlata, kožených
výrobků atd.
Sozopol

SOZOPOL - historické městečko s typickými dřevěnými domy, velkým přístavem, středověkým
opevněním s tvrzí a s kostelem sv. Jiřího, který uchovává ostatky svatého Jana Křtitele. Obchůdky
a kavárničky nabízí příjemné nákupy i odpočinek.
+ NESTINARSKÝ VEČER - večer s folklórním programem včetně tance na žhavém uhlí
a následně tanečním večerem, jehož součástí je i večeře o 4 chodech - aperitiv, předkrm, polévka,
hlavní chod, desert a neomezená konzumace vína.

Beglik Tash

NESSEBR - starobylé město založeno dórskými Řeky s křivolakými uličkami 2 000 let starého
přístavu. Pro své unikátní stavby bylo vyhlášeno památkovou rezervací UNESCO. Malebné uličky
starobylého města jsou plné obchůdků, uměleckých galerií, pouličních umělců a kaváren lákajících
tisíce turistů k návštěvě.
BAHENNÍ LÁZNĚ - s možností koupání se v lázni zůstávající po odsolování mořské vody

bohaté na soli a minerály, blahodárně působící na pokožku, ekzémy, artrózu, revmatismus a psychické potíže atd.

BEGLIK TASH - thrácká pohanská svatyně z období 1500 - 400 let před n.l.
Cena zahrnuje: autokarová doprava, 9/11/12 x ubytování v hotelu s polopenzí, česky hovořícího průvodce,
výlety dle programu, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna + 40,- Kč/os./den, příplatek za jednolůžkový
pokoj + 300,- Kč/noc, další fakultativní výlety

Doporučené kapesné: cca 100,- Euro
kupa soli u Burgaského jezera

Poznámka: z důvodu výletu do tureckého Istanbulu NUTNÝ CESTOVNÍ PAS !!!
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Jižní Bulharsko - Slunečné pobřeží
SLEVA
za včasný
NÁKUP

Slunečné pobřeží

DÍTĚ
zdarma

A
STRAVY, BRN
LETECKY Z O
Ů
8 DN
A PRAHY NA

Pláž
200 m

Hotel RIVA ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM

s prostorem pro řadu aktivit, animační programy, dětský klub se speciálním programem pro
děti, obchody. Slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma. V lobby baru je zdarma dostupné Wi-Fi,
jinak za příplatek.

• odlety Ostrava, Brno a Praha - viz strana 12
• all inclusive
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 13-ti let

Poloha: hotel se nachází v rozlehlé zahradě
v severní části letoviska cca 200 m od široké
písečné pláže a cca 800 m od aquaparku Action
a v blízkosti hlavní pěší zóny
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky (další přistýlka na vyžádání) s vlastním
soc. zařízením, balkón, TV/SAT, chladnička, telefon a Wi-Fi na pokoji za poplatek, klima zdarma
Vybavení: vstupní hala s recepcí, směnárna,
lobby bar, denní bar, restaurace s terasou (samostatná budova v areálu hotelu), bar u bazénu,
venkovní bazén s brouzdalištěm pro děti, venkovní dětský koutek, rozsáhlá hotelová zahrada

Stravování: program all inclusive zahrnuje snídaně v době od 07:30 do 10:00 hod., obědy v
době od 12:30 do 14:00 hod., večeře v době
od 18:00 do 21:00 hod. (vše formou bufetu),
odpolední občerstvení (sendviče, pizza, zákusky, ovoce, káva, čaj) v době od 16:00 do 17:00
hod. na terase restaurace, neomezenou konzumaci vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů v době od 11:00 do 22:30
hod. Uvedené časy jsou orientační.

ZDARMA

za poplatek

interiér pokojů

Pláž: prostorná písečná pláž dlouhá několik
kilometrů, postupně se svažující do moře se
nachází cca 200 m od hotelu
Náš názor: oblíbený hotel s příjemnou atmosférou. Doporučujeme včasnou rezervaci!

hotelová restaurace - all inclusive

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - hotel RIVA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

dnů/nocí

základní cena
all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7

12.990,14.990,15.990,16.490,-

termín

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.

dnů/nocí

základní cena
all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7

16.990,16.990,16.990,16.990,-

termín

01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.

dnů/nocí

základní cena
all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7

16.990,16.990,16.990,16.490,-

termín

dnů/nocí

základní cena
all inclusive

29.08. - 05.09.
8/7
05.09. - 12.09.
8/7
Dětská cena*: 1. dítě na přistýlce
2. dítě na přistýlce

14.990,13.990,7.990,9.990,-

* platí pro dítě do 13-ti ubytované na 3. a 4. lůžku (přistýlky) v pokoji Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.000,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně
základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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Jižní Bulharsko - Slunečné pobřeží
SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

A
STRAVY, BRN
LETECKY Z O
8 DNŮ
A PRAHY NA
Pláž
150 m

hotelový bazén

ZDARMA
interiér pokojů

Hotel KAVKAZ ✹✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM
• odlety Ostrava, Brno a Praha - viz strana 12
• all inclusive
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: hotel se nachází v jižní části Slunečného pobřeží, přibližně 150 m od písečné pláže, ke které se dostanete přes dřevěný chodník
a písečné duny. Centrum letoviska s hlavní
promenádou s obchůdky a restauracemi je
vzdáleno cca 500 m.
Ubytování: moderní dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou vybaveny individuální
klimatizací, sociálním zařízením (sprcha, WC,
fén), ledničkou, SAT/TV, telefonem a balkónem.
Dětská postýlka 8 leva/noc.
Vybavení: disponuje vstupní halou s recepcí, dvěma výtahy, vnitřní a venkovní restaurací,
venkovním barem a pool barem, bazénem s

oddělenou dětskou částí s lehátky a slunečníky.
Hostům je k dispozici: směnárna, Wi-Fi připojení na recepci (zdarma), dětský koutek, šipky,
ﬁtness, stolní tenis, badminton, karetní hry,
šachy, obchod se suvenýry. V červenci a srpnu
3 x týdně dětská taneční show. Za poplatek
hotel nabízí: trezor, saunu, masáže, kulečník,
lékaře, půjčovnu kol.

all inclusive

Stravování: all inclusive program formou bufetu
zahrnuje:
- snídaně (7:30 - 10:00), obědy (12:30 - 14:00),
večeře (18:30 - 20:30)
- dopolední svačina (10:00 - 11:00)
- zákusky, zmrzlina (16:00 - 17:00)
- alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby (11:00 - 22:30) v zahradní restauraci
- alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby (11:00 - 18:00) u bazénu
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu
Náš názor: klidný hotel, vhodný pro náročné
klienty všech věkových kategorií

hotelová jídelna

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ - hotel KAVKAZ - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

dnů/nocí

základní cena
all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7

13.990,14.990,16.490,16.990,-

termín

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.

dnů/nocí

základní cena
all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7

17.990,17.990,17.990,17.990,-

termín

01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.

dnů/nocí

základní cena
all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7

17.990,17.990,17.990,16.990,-

termín

dnů/nocí

29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
Dětská cena*:
letecky tam i zpět:

8/7
8/7

základní cena
all inclusive

15.990,14.990,7.990,-

* platí pro dítě do 12-ti ubytované na 3. lůžku (přistýlka) v pokoji Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.200,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního
palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka
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Turecko - základní informace

Turecko

KLIMATICKÉ PODMÍNKY TURECKO - Alanya
měsíc/teplota
vzduch
voda

TURECKO - nádherná země v jihovýhodní části středomoří čerpající z více než tři tisíce let starých kulturních tradic zažívající v posledních letech nebývalý
ekonomický i kulturní rozkvět. Turecko je jednou z
nejvyhledávanějších destinací, nejen pro obrovské
množství historických památek, 7200 km dlouhé pobřeží s krásnými členitými plážemi, ale také pro vysokou kvalitu a širokou nabídku služeb poskytovaných
návštěvníkům z celé Evropy. Mírné klima, stálé počasí
(až 310 slunečných dnů v roce) a příjemná teplota
mořské vody zaručující koupání od začátku dubna do
konce října a společně s velmi příznivými cenovými
relacemi vytváří perfektní podmínky pro trávení dovolené. Mladí hosté ocení živá turistická centra, kde je
možno přes den užívat slunce na písečných plážích a
v noci se bavit v nespočtu místních barů, restaurací s
živou hudbou, klubů či diskoték. Turecko je zemí, která dokázala využít předností, pro které jsou oblíbené
země v severní Africe a přitom si zachovat příjemné
a bezpečné prostředí typické spíše pro jižní Evropu.
pobřeží v Antalyi

V.
25 °C
22 °C

VII.
34 °C
27 °C

VIII.
34 °C
27 °C

IX.
31 °C
26 °C

X.
26 °C
23 °C

Turecká riviéra - jižní pobřeží země táhnoucí se v
délce cca 140 km od města Antalya až po letoviska východně od Alanye. Celá riviéra je oblíbená pro
perfektní klimatické podmínky a stálé vysoké teploty
moře. Mezi nejkrásnější letoviska této riviéry patří Side
a Alanya s jednou z nejpůvabnějších pláží na světě Kleopatřinou pláží.
ALANYA - mladé, rozvíjející se letovisko (cca 120 km
od letiště Antalya), které patří k těm nejatraktivnějším
na Turecké riviéře. V Alanyi se nachází do moře vybíhající útes, se starou Seldžuckou pevností, ze které je
nejkrásnější pohled na slavnou Kleopatřinu pláž nebo
Kejkubátovu pláž táhnoucí se na východ až k letovisku Mahmutlar. V roce 37 př. n. l. daroval Marcus
Antonius město a okolní provincii Kleopatře. Dnes je
Alanya známa svými dlouhými plážemi s bujnou vegetací palem a banánovníků, městem s jeho památkami
a obchůdky s tradičními stříbrnými a zlatými šperky,
tržištěm a butiky se špičkovými koženými výrobky.
Centrum letoviska nenabízí pouze procházky k pevnosti, nákupy na hlavním bulváru Ataturk, ale také návštěvu delﬁnária s aquaparkem či jeskyní umístěných
ve skalách nad mořem pod majestátnou pevností.
SIDE - živé letovisko nacházející se pouhých 65 km
od letiště v Antalya, které se pyšní neuvěřitelnými
historickými památkami (amﬁteátr, mohutné městské hradby, sloupoví antických chrámů Apollona a
Athény,...) přímo v centru letoviska. Snad žádné jiné
letovisko neposkytuje takové splynutí antiky a současnosti. Řada obchůdků s tradičními výrobky (kůže,
koberce, šperky, textil), restaurací, barů a promenáda
vedoucí od plachetnicového přístavu přes antické památky do centra letoviska, zajistí program pro všechny klienty, kteří ocení krásy tohoto místa.

Pamukkale
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VI.
30 °C
25 °C

Černé Moře
ISTANBUL

ANKARA

TURECKO
ANTALYA
SIDE
AVSALLAR
ALANYA

Středozemní moře

BELEK - přímořské letovisko nedaleko letiště Antalya
(cca 35 km), které nabízí několik čtyřhvězdičkových a
pětihvězdičkových luxusních hotelů a zábavních zařízení. Tato oblast je vyhledávána příznivci golfu, světoznámými sportovními osobnostmi a týmy. Krásné
prostředí, moderní hotelové komplexy a čisté pláže
jsou zárukou pro pohodovou dovolenou.
KEMER - letovisko, které leží na úpatí pohoří Taurus
a cca 40 km od letiště Antalya. Místní resorty jsou ideální i pro náročnější klientelu. Kemer je znám svými
dlouhými, čistými plážemi s pozvolným vstupem do
moře. Příjemnou dovolenou si kromě pláží lze užít při
procházkách v borovicových hájích nebo při návštěvě
všemožných antických památek.
Fakultativní výlety: v destinacích je připravena
široká nabídka fakultativních výletů, které budou klientům
nabídnuty na informační schůzce po příletu do destinace.
Základní nabídka výletů a jejich orientační ceny
jsou uvedeny na www.bontonck.cz

Turecko - Side
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

Side

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

areál hotelu Hane Sun
dětský bazén se skluzavkami

Pláž
400 m

Hotel HANE SUN ✹✹✹✹✹
MMM❘ MMMM

zdarma hotelová kyvadlová doprava (shuttle bus)
all iclusive

hotelová restaurace

• odlety Ostrava, Brno, Praha na 7 nocí
• all inclusive
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 13-ti let

Poloha: hotelový komplex se nachází cca 400 m
od písečné pláže (lehátka a slunečníky zdarma),
historické centrum v Side cca letiště v Antalyi je
vzdáleno cca 55 km
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možnosti jedné přistýlky s vlastní SWC, fénem, telefonem,
TV-SAT, sejf (za poplatek), minibarem denně
doplňován vodou a sodou (ostatní za poplatek),
klimatizací a balkónem
Vybavení: hlavní bazén, bazén se skluzavkami,
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma,
vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma,
menší obchodní arkáda, kadeřnictví, výtah,
masáže a turecké lázně za poplatek, denní i večerní animační programy

Stravování: all inclusive zahrnuje snídaně, obědy,
večeře - formou bufetu. Odpolední káva a koláčky, místní alkoholické a nealkoholické nápoje od
10.00 do 23.00 lze čerpat v místech a časech
určených hotelem
Pláž: písečná pláž cca 400 m (hotelový transfer
zdarma), lehátka a slunečníky zdarma, bar na
pláži, plážový volejbal (zdarma), vodní sporty na
pláži (za poplatek)

interiér pokojů

ZDARMA

zdarma

Náš názor: velmi oblíbený hotel pro rodiny s dětmi

SIDE - hotel HANE SUN - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.

dnů/nocí all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

20.790,20.990,20.990,21.990,21.990,24.990,-

termín

11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

dnů/nocí all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

24.990,24.990,24.990,24.990,24.990,24.990,-

termín

22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
26.09. - 03.10.

dnů/nocí all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

23.990,21.490,20.990,20.990,20.990,20.490,-

termín

dnů/nocí all inclusive

Dětská cena*:
1. dítě do 13-ti let
na přistýlce
2. dítě do 13-ti let
na přistýlce

9.990,15.990,-

* platí pro dítě ubytované na přistýlce, akce dítě zdarma lze uplatnit pouze pro 1. dítě do 13-ti let Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.000,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu,
letištní taxy a základní poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování s all inclusive, služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve
smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/56,- Kč/os./den
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Turecko - Side
SLEVA
za včasný
NÁKUP

Pláž

DÍTĚ
zdarma

přímo

tobogány

Hotel NERTON ✹✹✹✹
MMM❘ MMM❘ MM

ZDARMA

• odlety Ostrava, Brno, Praha na 7 nocí
• all inclusive
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

ZDARMA

Poloha: jedná se o oblíbený hotel s výbornou
polohou. Je vhodný pro klienty, kteří zejména
ocení pěší dostupnost historického centra městečka Side s nákupními možnostmi, které se rozkládá ve vzdálenosti cca 800 m od hotelu (dostupnost po pobřežní promenádě táhnoucí se
podél pláže). Písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází v bezprostřední blízkosti
hotelu (oddělena pouze pobřežní promenádou).
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky s vlastní SWC (sprcha, fén), telefonem, TV, minibarem (náplň za poplatek), trezorem (za poplatek), klimatizací a balkonem nebo
all inclusive

interiér pokojů

hotelový bazén

terasou. Možnost ubytování v rodinných pokojích (na vyžádání).
Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtah, Wi-Fi
zdarma v lobby (jinak za příplatek), vnitřní i venkovní restaurace, lobby bar, pool bar (slouží
zároveň i jako beach bar), venkovní bazén s oddělenou dětskou částí, venkovní bazén s tobogánem, vnitřní bazén (v letní sezóně může být
uzavřen), minimarket, kadeřník a turecké lázně.
Lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma.
Zapůjčení plážových osušek za poplatek. Příležitostné animační programy, šipky, stolní tenis,
ﬁtness, plážový volejbal. Za poplatek - vodní
sporty na pláži, biliár, masáže, sauna.
Stravování: all inclusive zahrnuje snídaně,
obědy, večeře - vše formou bufetu. Lehké odpolední občerstvení. Místní alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 - 24.00) lze čerpat v místech

a časech určených hotelem. Za poplatek - šťávy z čerstvého ovoce, koktejly, nápoje v lahvích
a importované nápoje.
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu
(oddělena pouze pobřežní promenádou).
Náš názor: velmi oblíbený a kvalitní hotel s výbornou polohou přímo na pláži (oddělena pouze
pobřežní promenádou). Po místní promenádě,
která dělí hotel od moře, se klienti dostanou příjemnou procházkou do historického centra Side.

interiér pokojů

SIDE - hotel NERTON - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.

dnů/nocí all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

21.690,21.990,22.990,23.290,23.490,23.990,-

termín

11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

dnů/nocí all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

24.990,24.990,24.990,24.990,24.990,24.990,-

termín

22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
26.09. - 03.10.

dnů/nocí all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

24.990,23.690,23.490,23.290,22.990,21.990,-

termín

dnů/nocí all inclusive

Dětská cena*:
1. dítě do 12-ti let
na přistýlce
2. dítě do 17-ti let
na přistýlce

9.990,16.990,-

* platí pro dítě ubytované na přistýlce, akce dítě zdarma lze uplatnit pouze pro dítě do 12-ti let Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.500,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní
taxy a základní poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování s all inclusive, služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu
zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/56,- Kč/os./den
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Turecko - Side
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

hotel Sandy Beach

Hotel SANDY BEACH ✹✹✹✹
MMM❘ MMM

hotel Sandy Beach

• odlety Ostrava, Brno, Praha na 7 nocí
• all inclusive
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 13-ti let

Poloha: hotelový komplex se nachází přímo u
písečné pláže, nedaleko (cca 3 km) historického
centra, které je dostupné příjemnou procházkou
po promenádě podél pláže nebo místní dopravou („dolmuše“)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení (SWC), SAT-TV,
telefon, sejf (za poplatek), minilednička, klimatizace. Rodinné pokoje za příplatek na vyžádání.
Vybavení: recepce, lobby s Wi-Fi připojením
zdarma, internetový koutek (za poplatek), hlavní
hotelová restaurace, hotelový bar, bar u bazénu, bazén s dětskou částí, bazén s tobogánem,
hřiště, společenská místnost s TV, stolní tennis,
minifotbal, biliár, masáže, turecké lázně Hammam (za poplatek)

Stravování: all inclusive progam zahrnuje snídaně, obědy a večeře - formou bufetu. Pozdní snídaně, lehké odpolední občerstvení, místní alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 – 24.00)
lze čerpat v místech a časech určených hotelem
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem přímo
u hotelu (slunečníky a lehátka zdarma)
Náš názor: příjemný hotel s rodinnou atmosférou se skvělou polohou bezprostředně u pláže
a nedaleko antického centra
interiér pokojů

Pláž
ZDARMA

zdarma

přímo

hotelový bazén

hotelová pláž

SIDE - hotel SANDY BEACH - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

dnů/nocí all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

21.990,22.490,22.490,22.690,22.990,-

termín

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.

dnů/nocí all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

23.490,23.990,23.990,23.990,23.990,-

termín

08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

dnů/nocí all inclusive

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

23.990,23.990,23.990,23.490,23.290,-

termín

dnů/nocí all inclusive

12.09. - 19.09.
8/7
19.09. - 26.09.
8/7
26.09. - 03.10.
8/7
Dětská cena*:
dítě do 13-ti let na přistýlce

22.990,22.490,21.990,9.990,-

* platí pro dítě ubytované na přistýlce Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.000,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní poplatky včetně základního palivového
příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování s all inclusive, služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní
cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/56,- Kč/os./den
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Turecko - Alanya-Avsallar
SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

Pláž
hotel Lonicera World

přímo

hotelový aquapark

Alanya-Avsallar
hotel Lonicera World

Hotel LONICERA WORLD ✹✹✹✹
MMM❘ MMM❘ MM
• odlety Ostrava, Brno, Praha na 7 nocí
• ultra all inclusive
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 14-ti let

Poloha: hotel Lonicera World (od roku 2019
se stravováním Ultra All inclusive) se nachází
ve známém středisku Alanya - Avsallar v zálivu
Fugla, jenž je známé jako jedno z nejhezčích
zákoutí Turecké riviéry. Letovisko je situováno
cca 100 km od Antalye. Centrum rušného města Alanya je vzdáleno cca 22 km od hotelu a řadí
se k nejvyhledávanějším místům Turecké riviéry.
Láká návštěvníky především čilým městským
ruchem s nákupními možnostmi a noční zábavou. Rozsáhlý hotelový komplex se skládá ze
šesti budov a je obklopen bohatou zelení. Nejbližší nákupní možnosti naleznete cca 5 minut
od hotelu. Jen cca 25 minut chůze od hotelu
je delﬁnárium, kde můžete sledovat představení
delfínů. Transfer z letiště Antalya do hotelu trvá
cca 150 minut.
Ubytování: standardní dvoulůžkové pokoje s
možností jedné přistýlky disponují koupelnou
(sprcha, WC, vysoušeč vlasů), centrální klimatizací, TV-SAT, Wi-Fi, telefonem, trezorem (za

poplatek cca 2,- Euro/den), minibarem (denně
doplňován vodou a sodou) a balkónem nebo
terasou. Každodenní úklid, výměna lůžkovin
a ručníků 3 x za týden. Za příplatek možnost
ubytování v rodinných pokojích ve formě jednoho velkého pokoje nebo pokoje se dvěma oddělenými místnostmi (cena na vyžádání).
Vybavení: recepce s lobby v hotelu Lonicera
Resort, Wi-Fi připojení, hlavní restaurace, rybí
restaurace à la carte, několik barů, disko, 4
venkovní bazény, 4 dětské bazény, 2 bazény
se skluzavkami a tobogány, 2 vnitřní bazény,
jacuzzi, SPA centrum, kadeřník, internet café (za
poplatek), mini ZOO a obchody. Lehátka, slunečníky a zapůjčení osušek u bazénů i na pláži
zdarma. Denní a večerní aktivity 6 dní v týdnu.
Animační programy, slavnostní turecká noc (1 x
v týdnu), plážový volejbal, vodní pólo, basketbal,
vodní aerobik, šipky, stolní tenis, tenisové kurty
(osvětlení za poplatek), volejbal, ﬁtness centrum
(od 16 let), turecké lázně, sauna (vše zdarma).
Vodní sporty, trampolína, biliár, masáže, procedury ve SPA centru a tureckých lázních, vstup na
diskotéku +18 let (vše za poplatek). Pro děti jsou
zde k dispozici mini klub (4 - 12 let), mini disko
a animační programy.
Stravování: Ultra All inclusive zahrnuje snídaně (7.00 - 10.30), obědy (12.30 - 14.30), večeře

(19.00 - 21.00) - vše formou bufetu. Nabídka
dětského menu a dietního menu. Občerstvení během dne lze čerpat v místech a časech
určených hotelem (10.30 - 18.00). Patisserie bar
v Lonicera Resort (10.00 - 18.00), zmrzlina v Ice
Hause (10.30 - 16.00). Pozdní večeře (21.00 23.00) a noční bufet (00.00 - 7.00) v Lonicera
Resort - Panorama restaurace. Alkoholické a
nealkoholické nápoje (10.00 - 02.30), avšak dle
otevíracích dob jednotlivých barů. Možnost večeře jedenkrát za pobyt v à la carte restauraci
(nutno objednat předem za registrační poplatek). Hosté mohou využívat celý areál včetně
barů hotelu Lonicera Resort & Spa - mimo hlavní
restauraci.
Pláž: samotný hotel je situován v bezprostřední
blízkosti písčité pláže s pozvolným vstupem do
moře
Náš názor: Hotel je svou polohou a službami
vhodný pro všechny věkové kategorie, zvláště
pak pro rodiny s dětmi. Doporučujeme včasnou
rezervaci !!!

interiér pokojů

hotelový bazén

ZDARMA

ZDARMA

ultra all inclusive

ALANYA-AVSALLAR - hotel LONICERA WORLD - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

ultra all
inclusive

termín

22.490,22.490,22.690,22.990,23.490,-

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

ultra all
inclusive

termín

23.990,23.990,23.990,23.990,23.990,-

08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

ultra all
inclusive

termín

23.990,23.990,23.990,23.490,22.990,-

12.09. - 19.09.
8/7
22.690,19.09. - 26.09.
8/7
22.490,26.09. - 03.10.
8/7
22.490,Dětská cena*:
dítě do 14-ti let na přistýlce 9.990,-

dnů/nocí

ultra all
inclusive

* platí pro dítě do 14-ti let ubytované na přistýlce, akce dítě zdarma lze uplatnit pouze pro 1 dítě na 1. přistýlce Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.500,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou
dopravu, letištní taxy a základní poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování s ultra all inclusive, služby delegáta, pobytové taxy,
pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/56,- Kč/os./den
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Turecko - Alanya-Avsallar
SLEVA

hotel Lonicera Resort & Spa

za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

Hotel LONICERA RESORT
& SPA ✹✹✹✹✹
MMMM❘ MMM❘ MMM❘ MM

Pláž

• odlety Ostrava, Brno, Praha na 7 nocí
• ultra all inclusive
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 14-ti let

přímo
hotel Lonicera Resort & Spa

Poloha: hotel Lonicera Resort & Spa otevřený
v roce 2017 (od roku 2019 se stravováním Ultra
All inclusive) se nachází ve známém středisku
Alanya - Avsallar v zálivu Fugla, jenž je známé
jako jedno z nejhezčích zákoutí Turecké riviéry.
Letovisko je situováno cca 100 km od Antalye.
Centrum rušného města Alanya je vzdáleno cca
22 km od hotelu a řadí se k nejvyhledávanějším
místům Turecké riviéry. Láká návštěvníky především čilým městským ruchem s nákupními
možnostmi a noční zábavou. Šestipatrový hotel Lonicera Resort & Spa se rozkládá v zadní
části resortu, cca 150 metrů od písčité pláže
s pozvolným vstupem do moře. Rozsáhlý hotelový komplex je obklopen bohatou zelení. Nejbližší nákupní možnosti naleznete cca 5 minut
od hotelu a jen cca 25 minut chůze od hotelu
je delﬁnárium, kde můžete sledovat představení
delfínů. Transfer z letiště Antalya do hotelu trvá
cca 150 minut.
Ubytování: moderně zařízené standardní dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky pro
osobu nad 14 let nebo dvou přistýlek pro děti do
14 let disponují koupelnou (sprcha, WC, vysoušeč vlasů), centrální klimatizací, TV-SAT, Wi-Fi,
telefonem, trezorem (za poplatek cca 2,- Euro/

ZDARMA

ZDARMA

interiér pokojů

den), minibarem (denně doplňován vodou a sodou), rychlovarnou konvicí k přípravě kávy/čaje
a balkónem nebo terasou. Každodenní úklid, výměna lůžkovin a ručníků 3 x za týden. Za příplatek možnost ubytování v rodinných pokojích se
dvěmi oddělenými místnostmi (cena na vyžádání).
Vybavení: prostorná vstupní hala s panoramatickými výtahy, recepce s lobby, Wi-Fi připojení,
hlavní restaurace, rybí restaurace à la carte, několik barů, disko, 4 venkovní bazény, 4 dětské
bazény, 2 bazény se skluzavkami a tobogány,
2 vnitřní bazény, jacuzzi, SPA centrum, kadeřník,
internet café (za poplatek), mini ZOO a obchody.
Lehátka, slunečníky a zapůjčení osušek u bazénů i na pláži zdarma. Denní a večerní aktivity
6 dní v týdnu. Animační programy, slavnostní
turecká noc (1 x v týdnu), plážový volejbal, vodní
pólo, basketbal, vodní aerobik, šipky, stolní
tenis, tenisové kurty (osvětlení za poplatek),
volejbal, ﬁtness centrum (od 16 let), turecké lázně, sauna (vše zdarma). Vodní sporty, trampolína,
biliár, masáže, procedury ve SPA centru a tureckých lázních, vstup na diskotéku +18 let (vše za
poplatek). Pro děti jsou zde k dispozici mini klub
(4 - 12 let), mini disko a animační programy.
Stravování: Ultra All inclusive zahrnuje snídaně (7.00 - 10.30), obědy (12.30 - 14.30), večeře
(19.00 - 21.00) - vše formou bufetu. Nabídka
dětského menu a dietního menu. Občerstvení během dne lze čerpat v místech a časech
určených hotelem (10.30 - 18.00). Patisserie bar
(10.00 - 18.00), zmrzlina v Ice Hause (10.30 16.00). Pozdní večeře (21.00 - 23.00) a noční
bufet (00.00 - 7.00) v Panorama restauraci.
Alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 02.30), avšak dle otevíracích dob jednotlivých

hotelový aquapark

barů. Možnost večeře jedenkrát za pobyt v à la
carte restauraci (nutno objednat předem za registrační poplatek). Hosté mohou využívat celý
areál včetně barů hotelu Lonicera World - mimo
hlavní restauraci.
Pláž: cca 150 metrů od písčité pláže s pozvolným vstupem do moře
Náš názor: hotel je svou polohou a službami
vhodný pro všechny věkové kategorie, zvláště
pak pro rodiny s dětmi. Hotel se svým komfortem, polohou a službami uspokojí i nejnáročnější
klienty. Doporučujeme včasnou rezervaci !!!

hotelová restaurace

ALANYA-AVSALLAR - hotel LONICERA RESORT & SPA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

30.05. - 06.06.
06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

ultra all
inclusive

termín

23.790,23.990,23.990,24.490,24.790,24.990,-

11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

ultra all
inclusive

termín

24.990,24.990,24.990,24.990,24.990,24.990,-

22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
12.09. - 19.09.
19.09. - 26.09.
26.09. - 03.10.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

ultra all
inclusive

24.990,24.690,24.490,24.490,23.990,23.790,-

termín

dnů/nocí

Dětská cena*:
1. dítě do 14-ti let
na přistýlce
2. dítě do 14-ti let
na přistýlce

ultra all
inclusive

9.990,14.990,-

* platí pro dítě do 14-ti let ubytované na přistýlce, akce dítě zdarma lze uplatnit pouze pro 1 dítě na 1. přistýlce Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.500,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou
dopravu, letištní taxy a základní poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování s ultra all inclusive, služby delegáta, pobytové taxy,
pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/56,- Kč/os./den
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Španělsko - základní informace
BARCELONA
KLIMATICKÉ PODMÍNKY Španělsko
měsíc/teplota
vzduch
voda

V.
20 °C
18 °C

VI.
27 °C
21 °C

VII.
28 °C
24 °C

VIII.
29 °C
25 °C

IX.
26 °C
22 °C

X.
22 °C
20 °C

s pobytem u moře
Barcelona modernistická, Barcelona gotická,
večerní barcelonské fontány.

Termín: bus
bus
bus
let
let
let

26.06.-05.07.
31.07.-09.08.
28.08.-06.09

12.990,- Kč/os.
13.990,- Kč/os.
13.490,- Kč/os.

27.06.-04.07.
01.08.-08.08.
29.08.-05.09.

18.990,- Kč/os.
19.990,- Kč/os.
19.490,- Kč/os.

Program zájezdu: dvě možnosti dopravy:
doprava „A“ BUS, „B“ LETECKY

KATALÁNSKO - je druhým nejlidnatějším společenstvím Španělska a historické území na severovýchodě
při pobřeží Středozemního moře. Země vklíněná mezi
Španělsko a Francii. Metropolí Katalánska, které ve
středověku tvořilo součást Aragonského království,
je velkoměsto Barcelona. Katalánci mají bohatou kulturní tradici, umělecké dědictví, které završila na konci
19. století katalánská secese v čele s geniálním architektem Antoniem Gaudím, který zde tvořil organické
stavby, které jinde na světě nenajdete.

ŠPANĚLSKO - Španělské království je stát ležící
na Pyrenejském poloostrově. Země je známá svým
temperamentem, chutnou kuchyní a výbornými víny.
Španělská kuchyně je pověstná díky paelle (pokrm
z rýže, kuřecího masa, plodů moře a zeleniny), tortille
(omeleta s bramborami) a sangrii (červené víno podávané s ovocem).

FRANCIE

GERONA

Do této slunné země proudí ročně miliony turistů z celého světa a je hned po Itálii zemí s největším počtem
výjimečných památek. Na seznamu světového dědictví UNESCO je zapsáno 40 z nich.

CALELLA
BARCELONA

Tato temperamentní země je charakteristická ohromnou rozmanitostí krajiny. Na své si zde přijdou i milovníci
nočního života, kteří vyrážejí po setmění do místních
barů, diskoték a za skvělými nákupními možnostmi.

MALORKA

Pobřeží je také velmi vhodné pro rodiny s dětmi díky
vysoké úrovni místní infrastruktury a krásným písečným plážím.
Barcelona

LLORET DE MAR
MALGRAT DE MAR

ŠPANĚLSKO

Barcelona

1. den: Program „A“ Odjezd z ČR v ranních hodinách.
2. den: Program „A“ Příjezd na pobřeží Costa Brava/
Maresme, nedaleko Barcelony, v odpoledních hodinách
ubytování, volný program, možnost koupání, večeře.
Program „B” Odlet z Prahy, přílet do Španělska a transfer
k ubytování. Dále společný program „A” • „B”
3. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
4. den: Snídaně, odjezd do Barcelony, návštěva nejvýznamnějších ukázek modernistické architektury města
stavitelů Antonia Gaudího, Josepa Puig i Cadafalcha,
Luise Domenech Montanera - Casa Batlló, Casa Ametller,
Casa Milá (Pedrera), Parc Guell, Palác katalánské hudby,
jedinečná architektura třídy Passeig i Grácia, čtvrti Eixample, individuální volno, návrat do hotelu, večeře.
5. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
6. den: Snídaně, volný den v Barceloně k návštěvě muzeí - muzeum Pabla Picassa, Námořní muzeum, muzeum Katalánského umění, muzeum - galerie Joan Miró,
muzeum FC Barcelona, k procházkám po tomto krásném
městě u Středozemního moře, projížďka lodí přístavem,
návrat do hotelu, večeře.
7. den: Snídaně, volný program, oběd. Odjezd k další
prohlídce Barcelony - gotické město s třídami Las Ramblas se zajímavou tržnicí Boquería s nezapomenutelnou
atmosférou, Katalánské náměstí, katedrála Santa Eulalia,
kostel Santa María del Mar, individuální volno k návštěvě
některé z restaurací k ochutnávce tapas, večerní představení Barcelona Fuentes - Zhlédnutí jedinečné večerní
podívané pod širým nebem - „Barcelonské fontány“ - hra
hudby, barevných světel a vody. Návrat do hotelu v nočních hodinách.
8. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
9. den: Snídaně,Program „A“ pobyt u moře, individuální
volno, v odpoledních hodinách odjezd do ČR. Program
„B” dle letového řádu transfer na letiště a odlet do ČR.
10. den: Program „A” Příjezd do ČR v odpoledních
hodinách.
Ubytování: je zajištěno v hotelu 3* na pobřeží Costa
Brava/Maresme ve dvoulůžkový pokojích s možností
přistýlky s vlastním sociálním zařízením. Polopenze dle
programu zajištěna formou bufetu.
Cena zahrnuje: 7 x ubytování ve *** hotelu se snídaní na
pobřeží Costa Brava/Maresme, 6 x večeři a 1 x oběd dle
programu, leteckou přepravu Praha / Španělsko / Praha včetně všech letištních tax a poplatků (program „B“),
transfer z/na letiště (program „B“), dopravu autokarem
(program „A“), dopravu klimatizovaným vlakem nebo
autokarem během programu, služby českého průvodce,
vybavení orientačními plány navštěvovaných míst, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
storna (40,-/56,- Kč/os./den), vstupy do objektů při prohlídkách (cca 80,- Euro), pobytovou taxu (cca 1,- Euro/
os./noc - platí se na místě), individuální doprava do Barcelony a zpět, v rámci volných dnů je možno zajistit další
fakultativní výlety (např. horský klášter Montserrat, Andorra, Girona či Figueras s jedinečným muzeem Salvadora
Dalího,...), příplatek za jednolůžkový pokoj + 3.990,- Kč

Nástupní místa autobusových
zájezdů viz strana 14
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Španělsko - Costa Maresme - Calella
hotel Terramar

Pláž

Calella

50 m

hotel Terramar

SLEVA
za včasný
NÁKUP

Hotel TERRAMAR ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM

DÍTĚ
zdarma

pláž v Calella

• odlet Praha - viz strana 12, odjezdy autobusů - viz strana 14
• polopenze, plná penze nebo all inclusive
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 13-ti let

Poloha: hotel se nachází přímo v centru dění
letoviska Calella. V těsné blízkosti hotelu ústí
obchodní a pěší třídy letoviska - Iglesia a Jovara.
Velmi dobře vybavené písčité pláže se rozprostírají cca 50 m od hotelu.
Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek jsou vhodně a moderně vybaveny,
sociální zařízení (WC, koupelna, výměna ručníků), telefon, televize, balkón, centrální topení, klimatizace (zdarma), za příplatek dětská postýlka
a trezor
Vybavení: hotel je vybaven společnými prostory
s Wi-Fi zdarma, bazénem, barem u bazénu,
snack barem, výtahem, TV místností, salonkem,
klimatizací, animacemi, relaxačním ﬁtness...

Stravování: polopenze formou švédských stolů
(bufet), možnost doobjednání plné penze nebo
ALL INCLUSIVE
Pláž: cca 50 metrů od hotelu
Náš názor: letovisko i hotel jsou vhodné pro
všechny věkové kategorie + rodiny s dětmi. Kdo
má rád zábavu, může se zapojit do aktivit, které
jsou bezplatné (aerobik, kajaking, surﬁng či volejbal). Kdo chce mít klidnější dovolenou plnou
odpočinku, může se procházet po úchvatných
písčitých plážích.

interiér pokojů

ZDARMA

hotelová restaurace

hotelové lobby

CALELLA - HOTEL TERRAMAR - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

termín

9.990,10.290,10.490,11.490,12.990,13.690,-

17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.

+800,+800,+800,+800,+800,+800,-

+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,-

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

termín

13.690,13.690,13.690,13.690,13.690,12.990,-

28.08. - 06.09.
10/7
04.09. - 13.09.
10/7
11.09. - 20.09.
10/7
Dětská cena*:
1. dítě do 13-ti let
2. dítě do 13-ti let

+800,+800,+800,+800,+800,+800,-

+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,-

dnů/nocí

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

11.290,10.490,9.490,-

+800,- +3.000,+800,- +3.000,+800,- +3.000,-

3.990,- viz dospělí viz dospělí
7.990,- viz dospělí viz dospělí

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku (přistýlce) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby
delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, na místě se platí pobytová
taxa cca 1,- Euro/os./den

CALELLA - HOTEL TERRAMAR - letecky z Prahy - cena za osobu
termín

20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

termín

16.690,17.990,18.990,19.990,19.990,-

25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.

+800,+800,+800,+800,+800,-

+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,-

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

termín

19.990,19.990,19.990,19.990,18.990,-

29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
Dětská cena*:
1. dítě do 13-ti let
2. dítě do 13-ti let

+800,+800,+800,+800,+800,-

+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,+3.000,-

dnů/nocí

8/7
8/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

17.290,16.490,-

+800,- +3.000,+800,- +3.000,-

9.990,- viz dospělí viz dospělí
12.990,- viz dospělí viz dospělí

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku (přistýlce) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního
palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, na místě se platí pobytová taxa cca 1,- Euro/os./den
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Španělsko - Costa Maresme - Malgrat de Mar
hotel Cartago Nova

SLEVA

Pláž

za včasný
NÁKUP

50 m

Hotel CARTAGO NOVA ✹✹✹
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM
• odlet Praha - viz strana 12, odjezdy autobusů - viz strana 14
• polopenze, plná penze nebo all inclusive
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 13-ti let

Poloha: hotel se nachází přímo na pobřežní
promenádě s obchody, restauracemi, kavárnami
a bary, cca 250 m od centra
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek s vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), výměna ručníků, balkón, klimatizace,
telefon, televize
Vybavení: devítipodlažní hotel poskytuje svým
klientům kvalitní servis. Vstupní klimatizovaná hala s recepcí, společenská TV místnost,
úschovna zavazadel, výtahy, restaurace, bar u
bazénu, salónek, venkovní bazén pro dospělé,
dětský bazén. Večer můžete strávit při hotelových animacích nebo na hotelové diskotéce. Za
příplatek v místě dětská postýlka, stolní tenis,
billiard, videohry, trezor, Wi-Fi.

DÍTĚ
zdarma

Stravování: polopenze - švédské stoly, možno připlatit plnou penzi: obědy (švédské stoly),
nebo All Inclusive - plná penze - švédské stoly,
v baru se podává od 10:00 - 22:00 hod., místní
nápoje alkoholické (pivo, víno, destiláty), nealkoholické nápoje (káva, čaj, voda), k obědu a k večeři víno, voda, snacks od 11:00 do 18:00 hodin
pizzy, hot-dogy, hamburgery, zmrzliny.
Pláž: cca 50 m od hotelu
Náš názor: vhodný pro klienty všech věkových
kategorií, kteří ocení kvalitní služby, výborné jídlo
a velký bazén

ZDARMA

2-5 Euro/den
interiér pokojů Cartago Nova

bazén hotelu Cartago Nova

MALGRAT DE MAR - hotel CARTAGO NOVA - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

termín

10.190,10.790,10.990,11.990,13.690,13.690,-

17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.

+900,+900,+900,+900,+900,+900,-

+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,-

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

termín

13.690,13.690,13.690,13.690,13.690,12.990,-

28.08. - 06.09.
10/7
04.09. - 13.09.
10/7
11.09. - 20.09.
10/7
Dětská cena*:
1. dítě do 13-ti let
2. dítě do 13-ti let

+900,+900,+900,+900,+900,+900,-

+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,-

dnů/nocí

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

10.990,9.990,9.690,-

+900,- +3.300,+900,- +3.300,+900,- +3.300,-

3.990,- viz dospělí viz dospělí
7.990,- viz dospělí viz dospělí

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku (přistýlce) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby
delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, na místě se platí pobytová
taxa cca 1,- Euro/os./den

MALGRAT DE MAR - hotel CARTAGO NOVA - letecky z Prahy - cena za osobu
termín

20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

termín

16.990,17.990,19.990,19.990,19.990,-

25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.

+900,+900,+900,+900,+900,-

+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,-

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

termín

19.990,19.990,19.990,19.990,18.990,-

29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
Dětská cena*:
1. dítě do 13-ti let
2. dítě do 13-ti let

+900,+900,+900,+900,+900,-

+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,+3.300,-

dnů/nocí

8/7
8/7

základní
příplatky za stravu
cena snídaně+oběd ALL
polopenze +večeře INCLUSIVE

16.990,16.490,-

+900,- +3.300,+900,- +3.300,-

9.990,- viz dospělí viz dospělí
12.990,- viz dospělí viz dospělí

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku (přistýlce) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního
palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní
pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, na místě se platí pobytová taxa cca 1,- Euro/os./den
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Španělsko - Costa Brava - Lloret de Mar
pláž v Lloret de Mar

Pláž
300 m

Lloret de Mar
hotel Maria del Mar

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma
pláž Fenals

Hotel MARIA DEL MAR
MM❘ MMM❘ MMM❘ MMMM

✹✹✹✹

• odlet Praha - viz strana 12, odjezdy autobusů - viz strana 14
• polopenze nebo plná penze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 12-ti let

Poloha: hotel se nachází nedaleko jedné z hlavních zábavních ulic směřujících přímo k hlavní
pláži, jen 50 m od centra Lloretu de Mar,
Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, balkónem, telefonem, televizí, fénem,
centrálním topením, Wi-Fi zdarma. Za příplatek:
dětská postýlka a trezor.
Vybavení: součástí hotelu je velmi pěkně řešený
areál s restaurací, kavárnou, barem a bazény
s lehátky a slunečníky. Dále zde naleznete dětský

bazén, venkovní krytý bazén, bar v hotelu, bar
a kavárnu u bazénu, výtah, TV místnost a salonek. Pokoje i společné prostory hotelu prošly
nedávnou renovací.

GLUTEN FREE

Stravování: polopenze formou švédských stolů
s možností plné penze (obědy - švédské stoly)
Pláž: cca 300 m od hotelu, pláž Fenals cca 1 km
Náš názor: pěkný hotel v dobré lokalitě a s chutným jídlem je vhodný také pro rodiny s dětmi

hotelová restaurace Maria del Mar
bazén hotelu Maria del Mar

ZDARMA

ZDARMA

interiér pokojů Maria del Mar

LLORET DE MAR - hotel MARIA DEL MAR - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní
cena
polopenze

10.790,11.290,11.490,12.990,13.990,13.990,-

příplatky za stravu
snídaně+
oběd+večeře

+800,+800,+800,+800,+800,+800,-

termín

17.07. - 26.07.
24.07. - 02.08.
31.07. - 09.08.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.

dnů/nocí

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/7

základní
cena
polopenze

13.990,13.990,13.990,13.990,13.990,13.990,-

příplatky za stravu
snídaně+
oběd+večeře

+800,+800,+800,+800,+800,+800,-

termín

dnů/nocí

28.08. - 06.09.
10/7
04.09. - 13.09.
10/7
11.09. - 20.09.
10/7
Dětská cena*:
1. dítě do 12-ti let
2. dítě do 12-ti let

základní
cena
polopenze

11.490,10.990,9.990,-

příplatky za stravu
snídaně+
oběd+večeře

+800,+800,+800,-

3.990,- viz dospělí
7.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku (přistýlce) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby
delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, na místě se platí pobytová
taxa cca 1,- Euro/os./den

LLORET DE MAR - hotel MARIA DEL MAR - letecky z Prahy - cena za osobu
termín

20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

základní
cena
polopenze

17.490,18.990,19.990,19.990,19.990,-

příplatky za stravu
snídaně+
oběd+večeře

+800,+800,+800,+800,+800,-

termín

25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

základní
cena
polopenze

19.990,19.990,19.990,19.990,19.990,-

příplatky za stravu
snídaně+
oběd+večeře

+800,+800,+800,+800,+800,-

termín

dnů/nocí

29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.
Dětská cena*:
1. dítě do 12-ti let
2. dítě do 12-ti let

8/7
8/7

základní
cena
polopenze

17.490,16.990,-

příplatky za stravu
snídaně+
oběd+večeře

+800,+800,-

9.990,- viz dospělí
12.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku (přistýlce) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního
palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, na místě se platí pobytová taxa cca 1,- Euro/os./den
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Itálie - základní informace

Itálie

KLIMATICKÉ PODMÍNKY Itálie - Neapol
měsíc/teplota
vzduch
voda

V.
26 °C
20 °C

VI.
31 °C
23 °C

VII.
32 °C
25 °C

VIII.
32 °C
26 °C

ITÁLIE - krásná země plná historických památek,
temperamentních obyvatel milujících kulturu a zpěv,
vynikající kuchyni, omývaná téměř ze všech stran mořem, patří mezi nejvyhledávanější destinace v Evropě.
Oblast severního jadranu nabízí dlouhé písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře, rozsáhlé piniové háje
(ideální pro alergiky) a dostupnost historických památek (Benátky, Florencie, Padova, Verona, Ravena,
San Marino...) i zábavních center (Gardalandia, Itálie
v miniaturách, vodní svět u Rimini...). Cenově dostupné služby, výborné dopravní spojení s ČR a dobrá
vybavenost přímořských letovisek, to vše dělá z Itálie
ideální místo pro trávení dovolené i pro rodiny s dětmi.

IX.
28 °C
25 °C

X.
24 °C
20 °C

VENETO - ROSOLINA MARE - patří již řadu let
mezi oblíbená letoviska italského Jadranu pro svou
všudypřítomnou zeleň (piniové háje velmi vhodné
pro ozdravné pobyty zaměřené na léčbu respiračních onemocnění), dlouhé pláže s jemným zlatavým
pískem s postupným vstupem do moře a pěkné
ubytovací kapacity rezidencí a vilek. Letovisko nabízí bohaté možnosti zábavy (bary, diskotéky, herny,
hřiště, dětské hřiště, kolotoče...), nákupů, včetně
denních i večerních trhů, půjčoven aut, kol, skútrů,
vodních sportů (šlapadla, kanoe, windsurf...). Všem
klientům je k dispozici zkušená česky hovořící delegátka se zázemím v místní kanceláři. Rosolinu Mare
nejvíce ocení klienti milující zeleň, ubytování v klidné
zóně (většina kapacit v naší nabídce také s bazénem),
rodiny s dětmi i mladí klienti vyhledávající zábavu
v rušném centru letoviska.

M A ĎA R S K O

S LO V I NS K O

BENÁTKY

I TÁ L I E

C H O R VAT S K O

ROSOLINA MARE
B O SN A
A H E R C E G O VIN A

RIMINI
MARTINSICURO

Ligurské moře

Jaderské moře
KORSIKA

ŘÍM
NEAPOL

SARDÍNIE

Tyrhénské moře

PALMOVÁ RIVIÉRA - MARTINSICURO - nachází
se v regionu Abruzzo ve střední Itálii, v jižní části vyhlášené Palmové riviéry – pět kilometrů od významného
přístavu San Beneddeto del Tronto a 49 km od města
Teramo - hlavního města provincie. Charakteristickým
znakem Martinsicura je palmová promenáda lemující
mořské pobřeží, kde můžete při večerní procházce
ochutnat výbornou italskou zmrzlinu, či jen tak sedět
v některé z kaváren, nebo tradičních italských restauracích. V posledních letech se Martinsicuro stalo pro
české turisty velmi oblíbeným místem Palmové riviéry. Podél pláže vede živá pěší promenáda s mnoha
atrakcemi a cyklistická stezka, kterou se lze dostat na
kole či kolečkových bruslích až do městečka Tortoreto
Lido (15 km).
Na výlet lákají i další turistická centra: Villa Rosa, San
Benedetoo del Tronto, Peasaro, Fano, Cupra Marittima, Alba Adriatica, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano.
Martinsicuro je lemováno nádhernou více než 60 m
širokou pláží, která nabízí velké množství sportovních
vyžití (beach volejbal, dětské průlezky atd.). Klientům
je k dispozici privátní pláž nebo volné pláže. Pláže s
pozvolným vstupem do moře.
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RAKOUSKO
Š V ÝCARS KO

S I C Í LI E

Jónské moře

PLÁŽE A PLÁŽOVÝ SERVIS - v Itálii jsou pláže soukromé, jejich využívání je podmíněno zaplacením plážového servisu i pláže volné, kde si klienti mohou vzít
vlastní lehátka, slunečníky apod. Soukromé a volné
(volná pláž = spiagga libera) se střídají po celé délce
pláže. Klienti mají možnost objednat si plážový servis
při objednávce zájezdu nebo až na místě u delegáta.
Ceny se odvíjí od sezóny, počtu dnů a typu servisu
(slunečník a lehátko na 6 dnů stojí cca 35,- Euro,
přesné ceny budou k dispozici v pokynech na cestu či
u delegáta v místě pobytu).
Vratná kauce: ve všech ubytovacích kapacitách v Itálii
se obvykle platí při příjezdu vratná kauce ve výši
50-100,- Euro/apartmán/pobyt, která bude klientům
vrácena při řádném předání apartmánu zpět v den odjezdu

Itálie - Rosolina Mare
rezidence Park

Rosolina Mare
rezidence Park

Pláž
350 m

SLEVA
za včasný
NÁKUP

cím gaučem). Každý apartmán má vlastní soc.
zařízení (sprcha + WC), plně vybavenou kuchyňku (vařič, lednice, mrazák, nádobí na vaření
a stolování), TV, vlastní balkón či terasu.
Vybavení: plavecký bazén, bazén pro děti, dětské hřiště a privátní parkovací místo

rezidence Patio

Rezidence PARK ✹✹✹
max. MMMMM
• vlastní doprava nebo autobusem - viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %
• cena za celý apartmán

Pláž

Stravování: vlastní, všechny apartmány mají
plně vybavenou kuchyňku, v blízkosti je několik
taveren a restaurací
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem, nedaleko ubytování (100 m volná i placená pláž)
Náš názor: velmi oblíbená rezidence se skvělou
polohou ideální pro rodiny s dětmi. Doporučujeme včasnou rezervaci!

100 m

Poloha: v klidné části, pouhých 250 m od centra
Ubytování: apartmány typu TRILO pro 4-5 osob
(ložnice s manželským lůžkem a ložnice s patrovou postelí, obývací kuchyně s gaučem), vlastním soc. zařízením (sprcha + WC), plně vybavenou kuchyňkou (vařič, lednice, mrazák, nádobí
na vaření a stolování), TV, vlastní terasou s malou
předzahrádkou s parkovacím místem
Vybavení: bazén, privátní parkovací místo
Stravování: vlastní, všechny apartmány mají
plně vybavenou kuchyňku, v blízkosti je několik
taveren a restaurací
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem cca
350 m od ubytování
Náš názor: příjemná vila s bazénem v klidné
části letoviska ideální pro rodiny s dětmi

Rezidence PATIO ✹✹✹
max. MMMMM
• vlastní doprava nebo autobusem - viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %
• cena za celý apartmán

Poloha: rezidence se nachází v klidné zóně cca
350 m od centra letoviska, v těsné blízkosti je
bar, pizzeria a supermarket
Ubytování: čtyřlůžkové apartmány pro 2-4 osoby typu BILO (ložnice + obývací kuchyně se
dvěma lůžky nebo rozkládacím dvoulůžkem) a
apartmánech typu TRILO pro 4-5 osob (2 ložnice
se dvěma lůžky a obývací kuchyně s rozkláda-

rezidence Patio

ROSOLINA MARE - Rezidence PARK - týdenní pronájem apartmánu - 7 nocí - cena za celý apartmán včetně parkování a spotřeby energií
TRILO

termín

dnů/nocí

(max 5 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7

12.990,13.490,13.490,17.490,-

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.

TRILO

termín

04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.

dnů/nocí

(max 5 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7

17.990,17.990,17.990,17.990,-

TRILO

termín

01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.

dnů/nocí

(max 5 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7

17.990,21.990,23.990,13.990,-

TRILO

termín

29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

dnů/nocí

(max 5 os.)

8/7
8/7

11.690,7.990,-

Příplatek za dopravu: autokarem + 2.500,- Kč (odjezdy v pátek a návrat v neděli) Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby všech energií, služby česky
mluvícího delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytová taxa (cca
10,- Euro/apartmán/pobyt - platí se na místě), ložní prádlo (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 7,- Euro/lůžko/týden), ručníky (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 5,- Euro/os./
týden), závěrečný úklid apartmánu (možno zajistit na místě za poplatek cca 25-35 Euro/apt.), plážový servis (cca 60-80 Euro slunečník + 2 lehátka - objednává a platí se na místě u delegáta)

ROSOLINA MARE - Rezidence PATIO - týdenní pronájem apartmánu - 7 nocí - cena za celý apartmán včetně parkování a spotřeby energií
termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.

dnů/nocí

BILO
(max 4 os.)

TRILO
(max 5 os.)

termín

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

10.990,12.690,12.790,16.990,17.990,-

12.990,16.490,16.690,20.990,21.490,-

11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.

dnů/nocí

BILO
(max 4 os.)

TRILO
(max 5 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

17.990,17.990,17.990,17.990,19.990,-

21.490,21.490,21.490,21.990,23.990,-

termín

15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

dnů/nocí

BILO
(max 4 os.)

TRILO
(max 5 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7

21.990,14.990,10.990,7.990,-

25.990,16.490,11.690,8.990,-

Příplatek za dopravu: autokarem + 2.500,- Kč (odjezdy v pátek a návrat v neděli) Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby všech energií, služby česky
mluvícího delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytová taxa (cca
10,- Euro/apartmán/pobyt - platí se na místě), ložní prádlo (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 7,- Euro/lůžko/týden), ručníky (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 5,- Euro/os./
týden), závěrečný úklid apartmánu (možno zajistit na místě za poplatek cca 25-35 Euro/apt.), plážový servis (cca 60-80 Euro slunečník + 2 lehátka - objednává a platí se na místě u delegáta)
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Itálie - Rosolina Mare
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

villaggio Mediterraneo

Pláž
700 m

Villaggio MEDITERRANEO ✹✹✹
max. MMMMMM
bazén villaggio Mediterraneo

kem, obývací kuchyně s rozkládacím gaučem.
Každý apartmán má vlastní soc. zařízení (sprcha
+ WC), vybavenou kuchyňku (vařič, lednice,
mrazák, nádobí na vaření a stolování), klimatizací, některé apartmány s pračkou, TV, balkón
či terasu.

rezidence Jolanda

Pláž
150 m

Rezidence JOLANDA ✹✹✹
max. MMMMMMMM
• vlastní doprava nebo autobusem - viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %
• cena za celý apartmán

Vybavení: parkovací místo, (možnost klimatizace za příplatek)
Stravování: vlastní, všechny apartmány mají
plně vybavené kuchyňky, v blízkosti několik
taveren a restaurací
Pláž: cca 150 m od písečné pláže s pozvolným
vstupem
Náš názor: pěkné, prostorné apartmány, některé
s výhledem na moře (požadavek negarantujeme)
interiér apartmánů Jolanda

• vlastní doprava nebo autobusem - viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %
• cena za celý apartmán

Poloha: velmi oblíbené villaggio v klidném lokalitě cca 200 m od centra a 700 m od pláže
Ubytování: komplex se skládá z apartmánů
v samostatných řadových vilek (v přízemí prostorná kuchyně s rozkládacím gaučem, v patře
ložnice s manželským lůžkem a druhá ložnice se
2 lůžky nebo patrovou postelí (palandou) nebo
apartmánu v místní residenci (přízemí, 1. nebo
2. patro). Všechny apartmány jsou vybaveny
kuchyňským koutem, vlastním soc. zařízení
(sprcha + WC), TV, některé mají pračku, terasou
nebo balkónem
Vybavení: bazén (otevřen po celý den včetně
polední siesty), parkovací místo, (možnost klimatizace za příplatek - nutné objednat předem)
Stravování: vlastní, všechny apartmány mají
plně vybavené kuchyňky, v blízkosti několik
taveren a restaurací
Pláž: cca 700 m od písečné pláže s pozvolným
vstupem
Náš názor: velmi oblíbené a žádané ubytování
ideální pro rodiny s dětmi v příjemném prostředí.
Doporučujeme včasnou rezervaci!

Poloha: příjemná rezidence se skvělou polohou
cca 200 m od centra letoviska
Ubytování: apartmány typu TRILO D pro 5+2
osoby (1x ložnice s manželskou postelí a samostatným lůžkem, 1x ložnice s manželským lůžkem a obývací kuchyně s rozkládacím gaučem.
Apartmány typu TRILO E pro 6+2 osoby (2x ložnice s manželskou postelí a samostatným lůž-

ROSOLINA MARE - Rezidence JOLANDA - týdenní pronájem apartmánu - 7 nocí - cena za celý apartmán včetně parkování a spotřeby energií
termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.

dnů/nocí

TRILO D
(max 7 os.)

TRILO E
(max 8 os.)

termín

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

10.490,10.690,10.990,11.490,14.490,-

10.990,11.990,12.290,12.490,15.490,-

11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.

dnů/nocí

TRILO D
(max 7 os.)

TRILO E
(max 8 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

14.490,16.990,16.990,18.990,21.990,-

15.490,17.990,17.990,19.990,22.990,-

termín

15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

dnů/nocí

TRILO D
(max 7 os.)

TRILO E
(max 8 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7

21.990,11.490,8.690,7.390,-

22.990,12.490,9.490,7.990,-

Příplatek za dopravu: autokarem + 2.500,- Kč (odjezdy v pátek a návrat v neděli) Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby všech energií, služby česky
mluvícího delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytová taxa (cca
10,- Euro/apartmán/pobyt - platí se na místě), ložní prádlo (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 7,- Euro/lůžko/týden), ručníky (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 5,- Euro/os./
týden), závěrečný úklid apartmánu (možno zajistit na místě za poplatek cca 25-35 Euro/apt.), plážový servis (cca 60-80 Euro slunečník + 2 lehátka - objednává a platí se na místě u delegáta)

ROSOLINA MARE - Rezidence MEDITERRANEO - týdenní pronájem apartmánu - 7 nocí - cena za celý apartmán včetně parkování a spotřeby energií
termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.

apartmán
vila
dnů/nocí (max 4-6 os.) (max 4-6 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

13.290,13.490,13.690,13.990,16.490,-

15.490,15.990,16.290,16.490,19.490,-

termín

11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.

apartmán
vila
dnů/nocí (max 4-6 os.) (max 4-6 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

16.490,18.990,18.990,21.990,25.490,-

19.490,20.990,20.990,23.990,26.990,-

termín

15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

apartmán
vila
dnů/nocí (max 4-6 os.) (max 4-6 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7

25.490,13.990,10.690,10.190,-

26.990,16.490,13.290,12.790,-

Příplatek za dopravu: autokarem + 2.500,- Kč (odjezdy v pátek a návrat v neděli) Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby všech energií, služby česky
mluvícího delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytová taxa (cca
10,- Euro/apartmán/pobyt - platí se na místě), ložní prádlo (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 7,- Euro/lůžko/týden), ručníky (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 5,- Euro/os./
týden), závěrečný úklid apartmánu (možno zajistit na místě za poplatek cca 25-35 Euro/apt.), plážový servis (cca 60-80 Euro slunečník + 2 lehátka - objednává a platí se na místě u delegáta)
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Itálie - Rosolina Mare
rezidence Sporting

Pláž
350 m

Rezidence SPORTING ✹✹✹
max. MMMMMM
• vlastní doprava nebo autobusem - viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %
• cena za celý apartmán

SLEVA
za včasný
NÁKUP

Poloha: v klidné části letoviska cca 250 m od
centra letoviska
Ubytování: 4-5 lůžkové apartmány typu BILO
(ložnice s manželským lůžkem a patrovou postelí, obývací kuchyně s rozkládacím gaučem)
a větší apt. typu TRILO pro 5-6 osob (2 x ložnice
se dvěma a třemi lůžky - v některých apartmánech formou patrové postele), obývací kuchyně
s rozkládacím gaučem). Každý apt. má vlastní
soc. zařízení (sprcha + WC), kuchyňku (vařič,
lednice, mrazák, veškeré nádobí na vaření a stolování), vlastní balkón nebo terasu.
Vybavení: velký plavecký bazén s lehátky a slunečníky zdarma, dětský bazén, dětské hřiště,
privátní parkovací místo pro každý apartmán.
Celá rezidence je oplocena a přístupna pouze
ubytovaným klientům.
Stravování: vlastní, všechny apartmány mají
plně vybavenou kuchyňku, v blízkosti je několik
taveren a restaurací
Pláž: cca 350 m od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře
Náš názor: velmi žádaná rezidence v klidné části letoviska s velkým plaveckým bazénem

rezidence Sol Mare

Pláž
800 m

Rezidence SOL MARE ✹✹✹+
max. MMMMMMM
• vlastní doprava nebo autobusem - viz strana 14
• bez stravy
• sleva za včasný nákup až 16 %
• cena za celý apartmán

Poloha: moderní rezidence nacházející se v
nové části letoviska Rosapineta cca 400 m od
centra letoviska
Ubytování: je zajištěno ve 4-lůžkových apartmánech typu BILO (ložnice s manželským lůžkem, obývací kuchyně s rozkládacím gaučem)
a apartmánech typu TRILO pro 5-6 osob (2 x

ložnice se dvěma lůžky, obývací kuchyně s rozkládacím gaučem) a apartmánech typu QUADRILO pro 6-7 osob (2 x ložnice se dvěmi lůžky, 1 x ložnice se 2 nebo 3 lůžky - v některých
apartmánech formou patrové postele, kuchyně).
Každý apartmán má vlastní soc. zařízení (sprcha
+ WC), plně vybavenou kuchyňku (vařič, lednice,
mrazák, veškeré nádobí na vaření a stolování),
TV, vlastní balkón či terasu, privátní parkovací
místo v oploceném areálu, v přízemních apartmánech malá zahrádka se zahradním nábytkem.
V některých apartmánech typu TRILO a QUADRILO je možno zajistit klimatizaci za příplatek.
Vybavení: velký bazén, privátní parkovací místo
Stravování: vlastní, všechny apartmány mají
plně vybavenou kuchyňku, v blízkosti je několik
taveren a restaurací
Pláž: cca 800 m od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře. V blízkosti rezidence se nachází zastávka malého turistického vláčku, který
je možné využít k přepravě na pláž (cca 20,Euro/rodina/týden).
Náš názor: moderní komplex s velkým bazénem, který uspokojí i náročnější klientelu

ROSOLINA MARE - Rezidence SPORTING - týdenní pronájem apartmánu - 7 nocí - cena za celý apartmán včetně parkování a spotřeby energií
termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.

dnů/nocí

BILO
max 5 osob

TRILO
max 6 osob

termín

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

8.990,9.490,9.690,9.990,13.490,-

10.990,11.990,12.290,12.490,15.490,-

11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.

dnů/nocí

BILO
max 5 osob

TRILO
max 6 osob

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

13.490,14.990,14.990,17.490,19.990,-

15.490,17.990,17.990,19.990,22.990,-

termín

15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

dnů/nocí

BILO
max 5 osob

TRILO
max 6 osob

8/7
8/7
8/7
8/7

19.990,9.990,7.690,6.990,-

22.990,12.490,9.490,7.990,-

Příplatek za dopravu: autokarem + 2.500,- Kč (odjezdy v pátek a návrat v neděli) Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby všech energií, služby česky
mluvícího delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytová taxa (cca
10,- Euro/apartmán/pobyt - platí se na místě), ložní prádlo (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 7,- Euro/lůžko/týden), ručníky (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 5,- Euro/os./
týden), závěrečný úklid apartmánu (možno zajistit na místě za poplatek cca 25-35 Euro/apt.), plážový servis (cca 60-80 Euro slunečník + 2 lehátka - objednává a platí se na místě u delegáta)

ROSOLINA MARE - Rezidence SOL MARE - týdenní pronájem apartmánu - 7 nocí - cena za celý apartmán včetně parkování a spotřeby energií
termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.

dnů/nocí

BILO
(max 4 os.)

TRILO
(max 6 os.)

termín

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

8.490,8.990,9.690,9.990,12.990,-

10.990,11.490,11.990,12.490,15.490,-

11.07. - 18.07.
18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.

dnů/nocí

BILO
(max 4 os.)

TRILO
(max 6 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

12.990,14.690,14.690,15.990,16.990,-

15.490,17.990,17.990,19.990,21.990,-

termín

15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.
29.08. - 05.09.
05.09. - 12.09.

dnů/nocí

BILO
(max 4 os.)

TRILO
(max 6 os.)

8/7
8/7
8/7
8/7

16.990,9.990,7.690,6.490,-

21.990,12.490,9.490,8.190,-

Příplatek za dopravu: autokarem + 2.500,- Kč (odjezdy v pátek a návrat v neděli) Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby všech energií, služby česky
mluvícího delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-/56,- Kč/os./den, pobytová taxa (cca
10,- Euro/apartmán/pobyt - platí se na místě), ložní prádlo (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 7,- Euro/lůžko/týden), ručníky (možno zapůjčit na místě za poplatek cca 5,- Euro/os./
týden), závěrečný úklid apartmánu (možno zajistit na místě za poplatek cca 25-35 Euro/apt.), plážový servis (cca 60-80 Euro slunečník + 2 lehátka - objednává a platí se na místě u delegáta)
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Itálie - Palmová riviéra - Martinsicuro

Mar tinsicuro
LUXUSNÍ
MOBILHOMY

Pláž
30 m

Luxusní mobilhomy - Kemp
Duca Amedeo ✹✹✹/✹✹✹✹
MMM❘ MMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMM❘ MMMMM❘ MMMMMM

pláž před kempem Duca Amedeo

bazén kempu Duca Amedeo

• vlastní doprava nebo autobusem - viz strana 14
• rozšířená polopenze
• sleva za včasný nákup až 16 %
• dítě zdarma do 5-ti let na 5. nebo 6. lůžku

Poloha: moderní komplex nacházející se přímo
u písčité pláže, pouhých 200 m od centra letoviska. Kemp je zasazen citlivě do stínu vzrostlých palem, olivovníků a další subtropické vegetace. Obchůdky s potravinami, stánky s ovocem
i zeleninou a skvělou zmrzlinou jsou v těsné
blízkosti komplexu, stejně jako bary, restaurace
a typické pizzerie. Dovolená v Martinsicuro je
ideální také pro cykloturistiku i kolečkové brusle.
Podél pobřeží vede palmová promenáda a také
cyklostezka, která je dlouhá asi 25 km a spojuje
pobřežní města (Martinsicuro - Alba Adriatica Tortoreto).
Ubytování:
Mobilhomy A - nové, čtyřlůžkové komfortní
mobilhomy mající dvě ložnice, obývací kuchyni
(kompletně vybavená kuchyňská linka včetně
varné desky, varné konvice a mikrovlnné trouby

a kompletního vybavení pro vaření a stolování)
s rozkládacím lůžkem. Samozřejmostí je vlastní
soc. zařízení (SWC), SAT-TV a klimatizace (příplatek 25,- Euro/týden). Součástí každého mobilhomu je krytá terasa přes 11 m2 se zahradním
nábytkem. Každý mobilhome má svůj slunečník,
který mohou klienti používat na veřejné části pláže. Ložnice jsou vybaveny polštáři a pokrývkami,
ložní prádlo si vozí návštěvníci své, nebo jej mají
možnost pronajmout za 5,- Euro/os./pobyt.
Mobilhomy B - mobilhomy pro 4-6 osob se
dvěma ložnicemi, obytnou jídelnou s rozkládacím lůžkem, kompletně vybavenou kuchyňskou
linkou (včetně vařiče, varné konvice, mikrovlnné
trouby a kompletního vybavení na vaření a stolo-

vání). Mobilhome je dále vybaven vlastním soc.
zařízením (SWC), SAT-TV a klimatizací (příplatek
25,- Euro/týden). Součástí každého mobilhomu
je krytá terasa přes 11 m2 se zahradním nábytkem. Ložnice jsou vybaveny polštáři a pokrývkami, ložní prádlo si vozí návštěvníci své, nebo jej
mají možnost pronajmout za 5,- Euro/os./pobyt.
Vybavení: krásný bazén s lehátky a slunečníky
u bazénu, možnost si zahrát stolní tenis, volejbal, stolní fotbal, k dispozici je také dětské hřiště,
prostory pro grilování a posezení a půjčovna kol.
Kemp pořádá pravidelné animační programy pro
děti i dospělé.
Stravování: vlastní nebo rozšířená polopenze
(snídaně a večeře + obědy formou svačinové
polévky) - česká kuchyně - vaří kuchař přímo
v kempu. Možnost zakoupení dalšího občerstvení za Kč.
Pláž: písečná pláž přímo před komplexem kempu, pozvolný vstup do moře. Pláž je lemovaná
palmami, které daly jméno celé Palmové riviéře.
Na pláži se nachází volejbalové hřiště a nabídka
vodních sportů za poplatek
Náš názor: skvělé místo pro trávení odpočinkové i aktivní dovolené pro rodiny s dětmi, seniory
i manželské páry, ideální místo na pořádání
výletů do atraktivních Italských měst (Řím,
Ofﬁda, Ascoli Piceno, národní park Gran Sasso,
křesťanská bazilika v Loretu, aquapark Onda
Blue, San Marino...).

bazén kempu Duca Amedeo
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Doporučujeme včasnou rezervaci!

Itálie - Palmová riviéra - Martinsicuro
bazén kempu Duca Amedeo

SLEVA
za včasný
NÁKUP

DÍTĚ
zdarma

mobilhome - A

25 Euro/týden

mobilhome - A

25 Euro/týden

mobilhome - A

mobilhome - B

mobilhome - B

mobilhome - B

mobilhome - B
fakultativní výlet - Řím

fakultativní výlet - Řím

fakultativní výlet - Řím

MARTINSICURO - kemp DUCA AMADEO - Mobilhomy - 7 nocí - cena za osobu
termín

06.06. - 13.06.
13.06. - 20.06.
20.06. - 27.06.
27.06. - 04.07.
04.07. - 11.07.
11.07. - 18.07.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

MOBILHOME A MOBILHOME B
rozšířená
rozšířená
polopenze
polopenze

5.190,5.290,6.290,6.790,7.690,7.690,-

4.490,4.590,5.590,6.190,6.990,6.990,-

termín

18.07. - 25.07.
25.07. - 01.08.
01.08. - 08.08.
08.08. - 15.08.
15.08. - 22.08.
22.08. - 29.08.

dnů/nocí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

MOBILHOME A MOBILHOME B
rozšířená
rozšířená
polopenze
polopenze

7.690,7.690,7.690,7.690,7.690,7.690,-

6.990,6.990,6.990,6.990,6.990,6.990,-

termín

dnů/nocí

MOBILHOME A MOBILHOME B
rozšířená
rozšířená
polopenze
polopenze

29.08. - 05.09.
8/7
6.690,6.190,05.09. - 12.09.
8/7
5.590,4.990,12.09. - 19.09.
8/7
4.990,4.590,Dětská cena:
dítě do 5-ti let na 5. nebo 6 lůžku*
zdarma
5. a 6. lůžku
sleva 1.600,-

* pouze jedno dítě do 5-ti let zdarma na jeden mobilhome, dětská cena do 10-ti let Příplatky: autokarová doprava + 2.900,- Kč/os./oba směry, neobsazené lůžko + 2.000,- Kč/neobsazené lůžko/týden (v mobilhome musí být obsazeny min. 4 lůžka) Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu mobilhomu, rozšířená polopenze (snídaně a večeře + oběd formou polévky
nebo lehčího jídla), služby delegáta, spotřeba energií, 1x slunečník/mobilhome, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, ložní povlečení + 5,- Euro/os./pobyt, klimatizace + 25,- Euro/mobilhome/týden, Wi-Fi
+ 2,- Euro/den a 5,- Euro/týden, závěrečný úklid + 40,- Euro/mobilhome (klienti si však mohou provést sami), parkování + 30,- Euro/týden (červenec-srpen) + 20,- Euro/týden (červen,
září), plážový servis (slunečník + lehátko + křeslo) cca + 50,- Euro/týden dle sezóny, vratná kauce 100,- Euro/mobilhome/pobyt - všechny tyto příplatky v Eurech se objednávají a hradí
hotově na místě u delegáta
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Slovensko - Belianské Tatry - Ždiar
hotel Magura

Osobní

Polopenze

Hotel MAGURA ✹✹
Poloha: hotel je situován v údolí Monkové
v tichém prostředí s nádherným výhledem na
hřebeny Belianských Tater, pouhých 1500 metrů
od centra goralské obce Ždiar, známé pozoruhodnou lidovou architekturou a svým tradičním
folkórem. V okolí se nachází Belianská jeskyně,
termální koupaliště Vrbov, Vyšné Ružbachy.
Nedaleko je také Aquacity Poprad.
interiér pokojů

AKTIVITY V OBCI ŽDIAR:
ZIMA - Ski centrum Ždiar - Strednica (klienti
penzionu Viktoria mají slevu 10%), Ski centrum
Strachan (klienti penzionu Viktoria mají slevu
20 %), Ski Bachledová - lyžařský vlek Krasuľa,
lyžařský vlek - Bachleda, 26 km běžeckých
tratí... půjčovna lyží Speed ski (klienti penzionu
Viktoria mají slevu 10%), ski bus zdarma
JARO - LÉTO - PODZIM - turistické trasy a
chodníky, cykloturistika, Aquacity Poprad (cca
30 km, klienti penzionu Viktoria mají 20 % slevu ze vstupného), termální koupaliště Vrbov
(cca 30 km), termální koupaliště Vyšné Ružbachy (cca 35 km), Belianská jeskyně (cca 6
km) - jediná vápencová jeskyně na Slovensku,
v Bachledové dolině je nová stezka v korunách
stromů a lesní cyklostezka
Náš názor: nádherná příroda a široká nabídka
možností trávení volného času uspokojí klienty
všech věkových kategorií, ubytování je ideální
také pro ﬁremní akce či pobyty školních a zájmových skupin

Ubytování: je zajištěno v útulných jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
s možností jedné přistýlky nebo rodinných pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním
soc. zařízením (sprcha nebo vana a WC). Některé pokoje mají balkón.
Vybavení: recepce, parkoviště (bezplatně),
restaurace, wellness centrum s ﬁnskou a infra
saunou a jacuzzi, půjčovna jízdních kol. Pro děti
je k dispozici dětský koutek Guličkovo, fotbalové
hřiště, dětské hřiště a trampolíny. Přímo u hotelu se nachází lyžařské středisko SKI MONKOVÁ
DOLINA a upravené běžecké tratě.
Stravování: vlastní, možnost zajištění snídaní
a večeří formou bufetu, podávané v hotelové
restauraci
Náš názor: skvělé místo k odpočinku, turistice
i zimním sportům pro všechny věkové kategorie. Hotel ocení také rodiny s dětmi nebo senioři
s vnoučaty.

SKI MONKOVA DOLINA před hotelem Magura

dětské hřiště před hotelem Magura

ŽDIAR - MONKOVA DOLINA - Hotel MAGURA - ceny ubytování za osobu a noc
v období (pobyt min. 2 noci)

22.12. - 27.12.2019
28.12.2019 - 02.01.2020 (Silvestr)
03.01. - 08.04.
09.04. - 14.04. (Velikonoce)
14.04. - 30.06.
01.07. - 31.08.
01.09. - 03.10.
04.10. - 21.12.
22.12. - 27.12.2020
28.12.2020 - 02.01.2021 (Silvestr)
Dětské ceny*:
dítě do 3 let (bez nároku na lůžko)
dítě 3-6 let na přistýlce
dítě 3-15 let

dospělá osoba
zákl. cena
bez stravy

650,1.390,650,650,620,690,620,590,650,1.390,-

senior 60+
zákl. cena
bez stravy

620,1.200,620,620,590,660,590,550,620,1.200,-

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
390,- / Silvestr = 790,-

příplatek
za stravu
snídaně

příplatek
za stravu
večeře

200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,-

270,270,270,270,270,270,270,270,270,270,-

bez nároku na stravu
130,200,130,200,-

Příplatky: příplatek za ubytování v pokoji s balkónem + 70,- Kč/os./noc, pobyt s domácím mazlíčkem
(pes, kočka) + 350,- Kč/noc, poskytnutí dětské postýlky + 50,- Kč/noc, jednolůžkový pokoj + 150,- Kč/
noc, příplatek za ubytování pouze dvou osob v rodinném pokoji + 700,- Kč/pokoj/noc, příplatek za
Silvestrovskou galavečeři + 500,- Kč /dospělí + 300,- Kč/děti do 15-ti let (program, hudební produkce,
0,375 l sekt (děti džus), bufetové stoly Cena zahrnuje: ubytování za osobu a jednu noc (**případně
balíček), polopenzi, parkovné, využívání vybavení penzionu - viz text Cena nezahrnuje: dopravu, pobytová taxa cca 0,4 Euro/osoba/noc, komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den
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Slovensko - Belianské Tatry - Ždiar
restaurace penzionu Viktoria

Osobní

GLUTEN FREE

Polopenze

penzion Viktoria
penzion Michal

Penzion VIKTORIA ✹✹✹
Poloha: rodinný penzion se nachází v horní části horské obce Ždiar, cca 17 km od Tatranské
Lomnice, 30 km od Popradu. Přímo v obci Ždiar
se nachází Ždiarské muzeum lidové architektury.
Ubytování: ubytování ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, SAT-TV, minibarem, sejfem, připojením k internetu a balkónem.
K penzionu patří také chata Adamec vzdálená 50 m, nabízející ubytování ve 2-4 lůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením (SWC) pro
max. 18 osob. Chata je vybavená kuchyní a společenskou místností s krbem a SAT-TV.
Vybavení: recepce, restaurace (koliba v tradičním stylu), parkoviště (bezplatně), vinárna, dětský koutek, dětské hřiště a zimní zahrada (vhodná k oslavám, ﬁremním akcím apod.), možnost
využití venkovní jacuzzi za poplatek. Nová wellness zóna s relaxačním bazénem s masážními
tryskami (teplota vody cca 30 °C), třemi saunami (ﬁnská, parní a infrasauna), oddechová zóna
s výhledem na Belianské Tatry v ceně pobytu!
Wellness zóna nabízí také 8 druhů masáží (za
poplatek), kosmetické služby, manikúru, depilace (pro muže i ženy) a speciální líčení pro ženy
(za poplatek). Ve vedlejším penzionu cca 20 m
je možné za poplatek využít biliard, stolní tenis
a stolní fotbal.
Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou
bufetu

interiér pokojů penzionu Viktoria

zdarma

Penzion MICHAL ✹✹✹
Poloha: rodinný penzion se nachází v horní části
horské obce Ždiar, jen pár desítek metrů od
penzionu Viktoria
Ubytování: ubytování ve 2 lůžkových pokojích
(některé s možností jedné přistýlky) a rodinných
pokojích pro 4 osoby. Každý pokoj je vybaven
vlastním soc. zařízením a SAT-TV. Rodinné pokoje mají také balkón a malou lednici. Wi-Fi
k dispozici v celém penzionu.
Vybavení: restaurace (koliba v tradičním stylu
s krbem), parkoviště (bezplatně), vinárna, velká
terasa s prosklením - slouží také jako zimní
zahrada, venkovní altán s grilem a ohništěm. Za
poplatek je možné zajistit saunu (20,- Euro/hod.
pro max. 4 osoby), infrasaunu (10,- Euro/hod.
pro max. 2 osoby), jacuzzi (15,- Euro/hod. pro
max. 3 osoby), masáže a zapůjčení jízdních kol.

jacuzzi penzionu Michal

Stravování: bez stravy, možnost zajištění snídaní (rozšířené kontinentální) nebo polopenzí
(snídaně + večeře o 3 chodech - polévka, hlavní
jídlo a dezert)
Speciální nabídka: pro klienty ubytované v
penzionu Michal na 5 a více nocí zdarma hodina
v jacuzzi nebo infrasauně

ŽDIAR - penzion VIKTORIA, MICHAL - ceny ubytování za osobu za noc
v období (pobyt min. 2 noci)

zdarma

interiér pokojů penzionu Michal

1.10.-22.12.
23.12.-25.12. - Vánoce (min. 3 noci)
26.12.-03.01. - Silvestr (min. 5 nocí)
04.01.-08.01.
08.01.-31.03.
01.04.-08.04.
09.04.-12.04. - Velikonoce (min. 3 noci)
30.06.-14.09.
15.09.-22.12.
Dětské ceny*:
dítě do 3 let
dítě 3-11 let

VIKTORIA

ADAMEC

MICHAL

základní cena
s polopenzí

základní cena
s polopenzí

základní cena
bez stravy

příplatek
snídaně

příplatek
večeře

1.360,3.390,3.390,1.640,1.480,1.360,1.550,1.480,1.360,-

1.240,3.390,3.390,1.240,1.240,1.240,1.290,1.240,1.240,-

690,nelze
nelze
690,690,690,nelze
690,690,-

240,240,240,240,240,240,240,240,240,-

280,280,280,280,280,280,280,280,280,-

100,sleva 10%

200,1.140,-

zdarma
200,- (přistýlka)

170,170,-

200,200,-

Pobyty ve Vánočním a Silvestrovském období na vyžádání. Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.090,- Kč/noc, pobyt s domácím
mazlíčkem (pes, kočka) + 350,- Kč/noc, ubytování na jednu noc + 200,- Kč/os., příplatek za podkrovní pokoj v penzionu Michal
+ 300,- Kč/pokoj/noc Cena zahrnuje: ubytování za osobu a jednu noc, stravu viz tabulka, parkovné, využívání vybavení
penzionu - viz text Cena nezahrnuje: dopravu, pobytová taxa cca 0,4 Euro/osoba/noc, komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 40,- Kč/os./den
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Slovensko - Vysoké Tatry - Štrbské Pleso
Osobní

Polopenze

Rodina

Bazén

hotel Toliar

Hotel TOLIAR ✹✹✹
Poloha: hotel se nachází v překrásném prostředí
Vysokých Tater, přímo v srdci turistického střediska Štrbské Pleso. Hotel je vhodný pro individuální či rodinnou rekreaci, školící pobyty, ﬁremní setkání, wellness a lyžařské pobyty. Vynikající
poloha a dopravní spojení ke všem nejvyhledávanějším atraktivitám v oblasti.
Ubytování: je zajištěno ve 2 lůžkových pokojích
s možností přistýlky, v rodinných pokojích pro 4-6
osob (sestávající ze dvou ložnic, v každé jsou 2
pevná lůžka, možnost ještě doplnit o přistýlku) a
ve studiích pro 2 dospělé a dvě děti nebo 4 dospělé a až dvě děti s vlastní kuchyňkou. Všechny pokoje a studia mají vlastní sociální zařízení
(SWC), TV-SAT a telefon. Pobyt je možný také
s domácím mazlíčkem (menší pes nebo kočka).
Vybavení: recepce, hotelová restaurace, kavárna, Wi-Fi připojení je k dispozici ve veřejných
prostorách hotelu bezplatně. Parkování pro

zdarma

restaurace hotelu Toliar

hotelové hosty je bezplatné ve společné patrové hotelové garáži přímo za hotelem. V zimním
období jezdí hotelový skibus ve směru do lyžařského střediska v době od 8.00 do 11.00 hod.
K dispozici je také wellness centrum „Vitální
svět“ s plaveckým bazénem (se slanou vodou),
dětským bazénem, ﬁnskou a kanadskou saunou,
parní inhalační saunou, solnou parní koupelí a
masážní vanou (vstupné 10,- Euro/os./3 hodiny).
Možnost objednání různých druhů masáží.

bazén s mořskou vodou

Štrbské pleso
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interiér pokojů

Stravování: snídaně formou bufetu, lze dokoupit večeře formou bufetu (při nízké obsazenosti
hotelu mohou být večeře servírované - výběr ze
4 menu o 4 chodech)
Náš názor: fantastická lokace a velmi příjemný
personál, doporučujeme!
ŠTRBSKÉ PLESO - hotel TOLIAR ***
ceny ubytování za osobu za noc se snídaní
základní cena
příplatek
v období (pobyt min. 2 noci)
se snídaní
večeře

01.10. - 22.12.
940,23.12. - 26.12.
- Vánoce (min. 3 noci)
1.550,27.12. - 06.01.
- Silvestr (min. 5 nocí)
1.890,06.01. - 07.03.
1.380,08.03. - 08.04
1.190,09.04. - 12.04.
- Velikonoce (min. 3 noci)
1.590,13.04. - 13.06.
960,14.06. - 06.09.
1.380,06.09. - 24.10.
1.190,25.10. - 22.12.
960,Dětské ceny*:
dítě do 6-ti let na přistýlce
(max. 1 dítě na 2 platící dospělé)
zdarma
dítě 6-12 let na přistýlce
sleva 50 %

300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,-

150,150,-

Minimální obsazenost standardních pokojů = 2 osoby, rodinných
pokojů a studií 4 plně platící osoby. Příplatky: jednolůžkový
pokoj + 590,- Kč/noc, pobyt s domácím mazlíčkem (pes, kočka)
+ 18,- Euro/noc - platí se na místě hotově, doplatek za Štědrovečerní večeři + 1.090,- Kč/dospělí a 640,- Kč/dítě do 12-ti let,
doplatek za Silvestrovksou večeři a přípitek + 2.290,- Kč/dospělí
a 1.290,- Kč dítě do 12-ti let, Vitální svět 10,- Euro/os./3 hodiny
Cena zahrnuje: ubytování za osobu a jednu noc se snídaněmi
(polopenzí - viz tabulka) Cena nezahrnuje: dopravu, pobytová
taxa cca 1,- Euro/osoba/noc, komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den

Slovensko - lázně Podhájska
LÁZNĚ PODHÁJSKA

Osobní

Penzion PRIMA ✹✹
Poloha: komfortně zařízený penzion Vás překvapí svým netradičním architektonickým řešením. Penzion se nachází ve středu obce cca 400 m
od termálního koupaliště.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje (některé s možností přistýlky) a rodinné pokoje pro max. 4 osoby (dva pokoje - jeden průchozí do druhého).
Všechny pokoje a apartmány mají vlastní soc.
zařízení (SWC), SAT-TV, lednici, Wi-Fi zdarma,
francouzské okno nebo balkon. Čtyři pokoje
jsou přizpůsobeny pro pobyt osob s omezenou
pohyblivostí.
Vybavení: jídelna s barem a venkovní terasou,
venkovní bazén, uzavřené parkoviště, venkovní
posezení s grilem a nové dětské hřiště. Za poplatek: stolní tenis (1,- Euro/hod.), ﬁtness (1,66
Euro/hod.), sauna s ochlazovacím bazénem
(12,- Euro/hod.), stolní fotbal
Stravování: snídaně, polopenze podávaná
v jídelně penzionu, snídaně i večeře servírované
(večeře o dvou chodech - polévka a hlavní jídlo
s přílohou) výběrem ze dvou menu

zdarma

interiér pokojů penzionu Prima
jídelna penzionu Prima

Polopenze

Věděli jste, že léčebná termální voda v Podhájské
má velmi podobné účinky jako léčivá voda Mrtvého
moře a dokonce má stálejší a hlubší regenerační efekt
a přitom obsahuje až 10x méně soli, která dráždí
pokožku? Mrtvé moře tak máme na dosah ruky!
Termální koupaliště a lázně Podhájska disponují
léčivou vodou, která je třetihorní mořskou vodou
s vysokým obsahem prvků a minerálů. Obsahuje
mořskou sůl a má tak vysoký antiseptický, protizánětlivý a čistící efekt. Obsahuje také harmonickou
skladbu kyseliny borité a křemičité, hořčíku, zinku,
jódu, lithia, vápníku, chrómu, draslíku, brómu, ﬂuoru,
stroncia, rubidia, titanu, železa, mědi a dalších prvků
a dalších minerálů. Jsou to zvláště ty prvky a minerály, které mají ověřený pozitivní efekt při různých ekzémech, vyrážkách a kožních onemocněních.
Lázně však slouží také k aktivní zábavě a odpočinku.
Celý areál koupaliště s 10-ti bazény s termální i běžnou
vodou (4 bazény termální, sedací, dětský bazén, re-

kreační a oddychový bazén, plavecký bazén) včetně
bazénu s tobogánem byl v roce 2004 kompletně zrekonstruován. Během zimní sezóny jsou na koupališti
v provozu 3 bazény (sedací, dětský a ochlazovací).
V areálu koupaliště jsou stánky s občerstvením, venkovní restaurace a cukrárny, zahrada sloužící jako
odpočinková zóna a hřiště s různými prolézačkami a
trampolínou. V roce 2012 byl otevřen nový wellness
bazénový svět Aquamarin s celoročním provozem.
Bazénový svět má dva venkovní termální bazény,
relaxační a dětský bazén se silně mineralizovanou
termální vodou a ochlazovací bazén. Vnitřní bazénový komplex tvoří rekreační bazén s různými vodními
atrakcemi – divoká řeka, masážní trysky, vodopád,
vířivky, dětský bazén a vodní bar. Pokud chcete
dopřát svému tělu maximum, můžete využít služeb
vitálního světa, které nabízí celou řadu relaxačních
procedur, saunový svět, solnou komoru či bylinkové
inhalace. Zážitková část pak nabízí třeba vodní peklo,
tepidarium či ledopád...

Osobní

areál termálních lázní Podhájska

Apart. dům MAGNOLIA ✹✹
Poloha: apartmánový dům vzdálený 50 m od
penzionu Prima, cca 500 m od termálního koupaliště. Atraktivní poloha v centru obce Podhájska s možností večerních procházek, návštěvy
restaurací či nákupů. Apartmánový dům tvoří
uzavřený komplex s bazénem, dvěma altánky s
grilem a krbem, hřištěm pro děti s houpačkami,
okrasnou zahradou a parkovištěm.
Ubytování: je zajištěno v apartmánech typu:

Vybavení: všechny apartmány mají SAT-TV
a Wi-Fi zdarma. Kuchyně jsou vybaveny ledničkou, mikrovlnnou troubou, elektrickým dvouvařičem, varnou konvicí, sadou kuchyňského
nádobí, příborů, talířů, sklenic... K dispozici je
parkoviště, venkovní bazén, posezení s grilem
a krbem a hřiště pro děti.
Stravování: vlastní

BILO (pro 2-4 osoby) s kompletně zařízenou
obývací kuchyní s posezením pro 4 osoby a
rozkládacím gaučem, vlastním soc. zařízením
(SWC) a ložnicí se dvěma lůžky. Minimální obsazenost 2 osoby.

apartmány Magnolia

zdarma

Další prostornější apartmány typu TRILO (pro
4-8 osob - šest pevných lůžek a dvě přistýlky)
- v přízemí kompletně zařízená obývací kuchyně
s posezením pro 8 osob, dvoulůžková ložnice
a soc. zařízení (SWC), v podkroví další dvoulůžková ložnice s přistýlkou a obytná galerie se
dvěma lůžky. Minimální obsazenost 4 osoby.
PODHÁJSKA - penzion PRIMA a apartmánový dům MAGNOLIA
- cena za osobu a noc
PRIMA
MAGNOLIA
v období (pobyt min. 2 noci)

01.01. - 31.12. (mimo svátky)
Svátky - Vánoce, Silvestr,
Velikonoce (min. 3 noci)
Dětské ceny*:
dítě do 8 let na přistýlce

základní cena
se snídaní

příplatek
polopenze

základní cena
bez stravy

880,-

+200,-

490,-

1.190,-

+200,-

590,-

490,-

+200,-

240,-

Minimální obsazenost standardních pokojů PRIMA (počet plně platících osobú = 2 osoby, apartmánů
MAGNOLIA: BILO = 2 osoby a apartmánů TRILO = 4 osoby
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 290,- Kč/noc (Prima), dětská postýlka 5,- Euro/noc - platí se na místě
Cena zahrnuje: ubytování na osobu a noc Cena nezahrnuje: dopravu, pobytová taxa cca 0,5 Euro/
osoba/noc, komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den

89

Maďarsko - termální lázně - Bükfürdő
BÜKFÜRDŐ - je lázeňské středisko o rozloze 13 ha
ležící nedaleko rakouských hranic v západní části
Maďarska pouhých 15 km od Sarváru (dalšího příjemného lázeňského městečka). V termálních lázních
očekávají hosty kryté, částečně kryté a otevřené bazény (celkem 14 bazénů), z nichž termální bazény jsou
o teplotě 32-34 °C, léčebné bazény 32-39 °C a dětské
bazény 28-32 °C. Kromě výše uvedených zde naleznete plavecký bazén, terapeutické, ponorné i skluzné
bazény. Lázeňský komplex je rozdělen na léčebnou
část a zážitkové koupele. V létě 2011 byla výrazně
rozšířena část zážitkových koupelí o nový bazének
pro malé děti, několik tobogánů, nový saunový svět,
Wi-Fi zóna a zázemí příjemné restaurace. Areál nabízí
širokou nabídku léčebných programů (sauny, aroma
terapii, masáže, aquaerobic, managerské programy,
antistresové programy, vodní kola, cvičení v bazénech
apod.). V areálu se nachází restaurace, bufet, kavárna
a butik se suvenýry a léčebnými prostředky. Termální
prameny obsahující zemito-vápenatou vodu s vysokým
obsahem železa, vápníku, hořčíku a ﬂuoru jsou vhodné
pro léčbu pohybového ústrojí (páteře, kloubů...) i poúrazových stavů. Jako pitná kúra se doporučuje při zažívacích problémech a překyselení žaludku.

Bükfürdő

Náš
tip
Autokar

Osobní

hotelový wellness

hotel Répce Gold

Lázně
přímo

Hotel RÉPCE ✹✹✹
Poloha: příjemný hotel nacházející se v klidném
prostředí v bezprostřední blízkosti lázeňského
komplexu, se kterým je propojen vnitřní chodbou
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, každý pokoj má vlastní soc. zařízení (sprcha + WC), TV. V ceně ubytování je bezplatné
užívání hotelového wellness ostrůvku (bazén,
vířivka, jacuzzi, sauna a parní kabina) a zdarma
vstup do léčebné + zážitkové části lázní Bükfürdö (počet vstupů = počet nocí).
Vybavení: recepce, bar, restaurace, ﬁtness,
stolní tenis, hřiště na košíkovou, kopanou, volejbal a ruské kuželky, petangue, půjčovna kol,
wellness, posilovna. V blízkosti hotelu je golfové
hřiště (18 jamek), tenisový kurt, bowling, možnost jízd na koni a výletů v kočáře.
Stravování: polopenze formou bohatého bufetu
Lázně: přímo u lázeňského komplexu, se kterým
je propojen vnitřní chodbou
Náš názor: příjemný hotel se skvělou polohou

Hotel RÉPCE GOLD ✹✹✹✹
Poloha: moderní hotel v bezprostřední blízkosti
lázeňského komplexu, se kterým je propojen
vnitřní chodbou
Ubytování: dvoulůžkové klimatizované pokoje
s možností jedné přistýlky, všechny pokoje mají
koupelnu, WC, TV, telefon, minibar a sejf
Vybavení: klimatizovaná restaurace, letní terasa, lobby bar, drogerie, dětský koutek, šipky,
business centrum, konferenční sály, uzavřené
parkoviště a moderní wellness s bazénem, saunou, whirlpoolem a parní kabinou pro všechny
ubytované klienty bezplatně. Navíc je možno
využít služby kosmetiky, manikúry, pedikúry,
masáží, solné komory a solária za poplatek.
Zdarma vstup do léčebné + zážitkové části lázní
(počet vstupů = počet nocí).

v období

cena za 1. a 2. osobu v pokoji s polopenzí
RÉPCE RÉPCE GOLD

01.11. - 22.12.2019
03.01. - 14.06.2020
15.06. - 31.08.2020**
přímo

Polopenze
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ZDARMA

Polopenze

ZDARMA

zdarma

hotel Répce Gold

BÜKFÜRDŐ - Hotel RÉPCE a RÉPCE GOLD - ceny ubytování za osobu na 1 noc (ubytování zajišťujeme min. na 2 noci)

hotel Répce

Lázně

Stravování: polopenze formou bohatého bufetu
Lázně: přímo u lázeňského komplexu, se kterým je propojen vnitřní chodbou
Náš názor: moderní hotel s vysokou kvalitou
služeb se skvělou polohou a stravou

1.790,1.790,1.990,-

2.290,2.290,2.490,-

v období

cena za 1. a 2. osobu v pokoji s polopenzí
RÉPCE RÉPCE GOLD

01.09. - 21.12.2020
svátky***

1.790,2.490,-

2.290,2.990,-

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/os./noc Slevy: dítě do 3 let zdarma, dítě 3 - 5 let sleva 70 %, dítě 6 - 11 let
sleva 50 % ** v termínu 15.06.-31.08.2020 - pobyt min. 3 noci *** svátky = Vánoce a Silvestrovské pobyty, Velikonoce a další významné svátky - pobyty min. 3 noci Cena zahrnuje: ubytování na osobu a jednu noc, polopenzi formou
bufetu, hotelový wellness, zapůjčení županu (pouze Répce GOLD), vstup do lázní (počet vstupů=počet nocí)
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu ve výši cca 2,- Euro/os. starší 18-ti let/noc (platí se na místě), vratná kauce za čip na
vstup do lázní (cca 7,- Euro), zapůjčení županu + cca 500 HUF/den (Répce***), dopravu, komplexní pojištění včetně
léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den

Maďarsko - termální lázně - Bükfürdő
MĚR
NEJLEPŠÍ PO
A
KVALITA/CEN

Polopenze
hotel Piroska

Hotel PIROSKA ✹✹✹✹
Poloha: příjemný hotel s bohatou nabídkou
služeb v centru městečka Bük
Ubytování: jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
s možností až 2 přistýlek, čtyřlůžkové apartmány. Na vyžádání k dispozici i pokoj vhodný pro
tělesně postižené a alergiky. Pokoje disponují
koupelnou (sprcha nebo vana), sejfem, minibarem, TV, telefonem.
Vybavení: recepce, restaurace, bar, kulturní
programy, parking, hotelové wellness, sezónní
venkovní bazén, krytý dětský bazén s prostorem pro relaxaci rodičů, krytý zážitkový bazén,

ZDARMA

interiér pokojů - hotel Piroska

Rodina

CELOROČNÍ

PROVOZ

Náš
tip

wellness - hotel Piroska

moderní svět sauny (ﬁnská sauna, biosauna,
infrasauna se solnými krystaly, turecké parní lázně s aromaterapií, tepidárium s chromoterapií),
vlastní zdravotní centrum, masážní oddělení,
jehož interiéry byly vytvořeny na základě principů
feng shui, dále dětský hrací koutek a venkovní
hřiště, salón krásy a stomatologická ordinace
Stravování: polopenze (snídaně a večeře formou bohatého bufetu). Hotel nabízí cenově
zvýhodněná obědová menu. Několikrát týdně
k večeři hraje živá hudba.
Lázně: cca 2,5 km od lázeňského komplexu (do
lázní a zpět vozí zdarma hosty pravidelný hotelový mikrobus)
Náš názor: příjemný a velmi oblíbený hotel s
rodinnou atmosférou doporučujeme klientům
všech věkových kategorií včetně rodin s dětmi
wellness - hotel Piroska

zdarma

wellness

wellness - hotel Piroska

Hotel PIROSKA **** - ceny ubytování za osobu
na 1 noc (ubytování zajišťujeme min. na 2 noci)
v období
cena za 1. a 2. osobu v pokoji s polopenzí

01.11. - 22.12.2019
03.01. - 28.02.2020
01.03. - 13.06.2020
14.06. - 31.08.2020
01.09. - 23.12.2019
svátky***

1.490,1.490,1.490,1.690,1.490,1.990,-

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/os./noc
Slevy: dítě do 5-ti let zdarma, dítě 5-11-ti let na přistýlce sleva
50 %, dítě 12-17-ti let na přistýlce sleva 30 % (dítě do 12-ti let
nemá v ceně vstup do lázní) Speciální nabídka: hotel nabízí
jednu noc zdarma při zaplacení 3 nocí (akce 4=3) během pobytu neděle - čtvrtek v období 01.03.-17.05. a 04.11.-20.12.2020.
Speciální akce neplatí v období svátků. *** svátky = Vánoce a
Silvestrovské pobyty, Velikonoce a další významné svátky - pobyty
min. 3 noci Cena zahrnuje: ubytování na osobu a 1 noc ve
standartním pokoji, polopenzi, celodenní vstupné do termálních
lázní (léčebná část) = 1 x vstupné pro ubytování na 2 nebo 3 noci,
2 x vstupné pro ubytování na 4 noci, 3 x vstupné pro ubytování
na 5 nebo 7 nocí, využití hotelového wellness, sportovní programy
v hotelu (aqua ﬁtness, stretching,...), celodenní přepravu klientů
hotelovým autobusem do lázní a zpět, Wi-ﬁ, parking
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu ve výši cca 2,- Euro/os. starší
18-ti let/noc (platí se na místě), dopravu, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den
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bazén penzionu Patrícia

Bazén

Snídaně

zdarma

penzion Patrícia

OJENOST
100 % SPOK
KLIENTŮ

Penzion PATRÍCIA ✹✹+
Poloha: nachází se v blízkosti centra lázeňského
městečka Bük
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky s vlastním soc. zařízením (sprcha +
WC), SAT-TV. Dále možnost rodinných pokojů se
dvěmi ložnicemi s možností jedné přistýlky (některé mají kuchyňku) a s vlastním soc. zařízením
(sprcha + WC), SAT-TV.
Vybavení: parking, bazén, zahrada s grilem,
sauna, Wi-Fi, restaurace
Stravování: snídaně formou bufetu, možnost
zajištění večeří za příplatek, vynikající domácí
kuchyně!
Lázně: cca 2,5 km od lázeňského komplexu
Náš názor: velmi příjemný penzion s rodinnou
atmosférou za výbornou cenu
interiér studií - penzion Bajor ****

Náš
tip
Rodina

BÜKFÜRDŐ - Penzion PATRÍCIA - ceny ubytování za osobu na 1 noc (ubytování zajišťujeme min. na 2 noci)
v období

02.01. - 31.05.
01.06. - 30.09.

cena za 1. a 2. osobu v pokoji
se snídaní
s polopenzí

650,850,-

900,1.100,-

v období

cena za 1. a 2. osobu v pokoji
se snídaní
s polopenzí

01.10. - 22.12.
svátky***

650,990,-

900,1.250,-

Poznámka: možno na vyžádání rodinné pokoje Příplatky: lázeňská taxa cca 2,- Euro/os./noc - platí se na místě, jednolůžkový pokoj
+ 70 % ceny za noc Slevy: dítě do 6-ti let na přistýlce ZDARMA *** svátky = Vánoce a Silvestrovské pobyty, Velikonoce a další
významné svátky - pobyty min. 3 noci Cena zahrnuje: ubytování na osobu a jednu noc, snídaně nebo polopenze, parking, Wi-Fi
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu ve výši cca 2,- Euro/os. starší 18-ti let/noc (platí se na místě), dopravu, komplexní pojištění včetně
léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, vstupné do lázní (cca 400,- Kč/os./den, na recepci lázní je možno zakoupit cenově výhodnější
balíčky pro více vstupů)

penzion Bajor

Snídaně

Bazén

zdarma

zdarma

Penzion BAJOR ✹✹✹/✹✹✹✹
Poloha: moderní penzion nacházející se v blízkosti centra lázeňského městečka Bük
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky. Moderní útulné pokoje (silver
odpovídající úrovni ***) jsou vybaveny vlastním
soc. zařízením (sprcha, WC), TV a ledničkou.
Nová část penzionu nabízí dvoulůžkové pokoje
(GOLD - odpovídající úrovni **** s vlastním soc.
zařízením, TV, lednicí a balkónem nebo terasou
a dvoulůžková studia mající navíc vlastní kuchyňku (včetně mikrovlnné trouby). K dispozici
je také čtyřlůžkový luxusní apartmán GOLD
s vybavenou kuchyňkou a dvěmi samostatnými
ložnicemi.
Vybavení: venkovní bazén s lehátky a slunečníky, hřiště pro děti, stolní tenis, ﬁtness centrum, Wi-Fi včetně prostor pokojů. Za poplatek
je možno využít wellness centrum s vířivkou a
infrasaunou a půjčovnu kol.
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Stravování: snídaně podávaná přímo v penzionu formou bufetu, možnost večeří za příplatek. Penzion má výborné zázemí a vyhlášenou
restauraci.

Lázně: cca 2,5 km od lázeňského komplexu
Náš názor: ubytování za přijatelné ceny doporučujeme všem věkovým kategoriím včetně rodin
s dětmi. Provoz po celý rok.

BÜKFÜRDŐ - Penzion BAJOR - ceny ubytování za osobu na 1 noc (ubytování zajišťujeme min. na 2 noci)
v období

02.01. - 30.06.
01.07. - 31.08.

cena za 1. a 2. osobu v pokoji
se snídaní
s polopenzí

700,900,-

990,1.290,-

v období

01.09. - 23.12.
svátky***

cena za 1. a 2. osobu v pokoji
se snídaní
s polopenzí

700,990,-

990,1.290,-

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 70 % ceny za noc
Slevy: dítě do 3 let zdarma, dítě 3-6 let na přistýlce sleva 50 %, dítě 6-12 let na přistýlce sleva 30 % (neplatí pro silvestrovské pobyty)
*** svátky = Vánoce a Silvestrovské pobyty, Velikonoce a další významné svátky - pobyty min. 3 noci
Cena zahrnuje: ubytování na osobu a jednu noc, snídaně nebo polopenze, parking Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu ve výši cca
2,- Euro/os. starší 18-ti let/noc (platí se na místě), dopravu, komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, vstupné do lázní (cca 400,- Kč/os./den, na recepci lázní je možno zakoupit cenově výhodnější balíčky pro více vstupů)

Maďarsko - termální lázně - Bükfürdő
Náš
tip
Rodina

Osobní

hotel Caramell

LUXUS
U CENU
ZA DOBRO

Bazén

Hotel CARAMELL✹✹✹✹ superior
Poloha: luxusní hotel Caramell se nachází na
okraji lázeňské čtvrti
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s koupelnou
(sprchový kout, fén, župan), sejfem, minibarem,
SAT-TV, telefonem, internetem a balkónem.
K dispozici jsou na vyžádání pokoje s přistýlkou,
apartmá, rodinné pokoje se dvěmi oddělenými
ložnicemi a VIP suity. Pro hosty s alergiemi je
možno vyžádat pokoje v protialergickém provedení, k dispozici jsou také pokoje vhodné pro
tělesně postižené.
Vybavení: vlastní vnitřní a venkovní wellness
a ﬁtness centrum (vnitřní bazén, zážitkový
bazén, svět saun s ﬁnskou saunou, tureckými
lázněmi, aromaterapií, tepidariem, terapií barvami a solnou jeskyní). K dispozici jsou také
animační a léčebné programy (Chi Kung, ranní

gymnastika, vodní gymnastika, strečink, pilates, jóga). Bezplatný internet v lobby, zapůjčení
koupacího pláště a monitorované hotelové
parkoviště. Hotel nabízí jako jediný v oblasti
služby založené na holistickém způsobu života
(vychází ze stylu Feng Shui), všechny služby v
hotelu jsou komponované tak, aby harmonicky
regenerovaly tělo i duši hosta.
Stravování: v ceně pobytu je polopenze podávaná ve stylové hotelové restauraci (snídaně
a večeře formou bohatého bufetu)
Lázně: cca 1 km od lázní (hotel disponuje vlastním kvalitním wellness centrem)
Náš názor: velmi příjemný, stylový a harmonický
hotel, který doporučujeme pro romantické
víkendy ve dvou

Polopenze
polopenze bohatými švédskými stoly

hotelový saunový svět

zdarma

interiér luxusních pokojů
hotelové wellness

Hotel CARAMELL **** superior - ceny ubytování za osobu na 1 noc (ubytování zajišťujeme min. na 2 noci)
cena za 1. a 2. osobu v pokoji s polopenzí

v období

01.11. - 21.12.2019
06.01. - 14.06.2020
15.06. - 31.08.2020

interiér luxusních pokojů

cena za 1. a 2. osobu v pokoji s polopenzí

v období

1.690,1.890,2.090,-

01.09. - 20.12.2020
svátky***

1.890,2.490,-

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 900,- Kč/os./noc Slevy: dítě do 3 let zdarma, dítě do 6-ti let na přistýlce sleva 50 %, dítě do 12-ti let
na přistýlce sleva 30 % *** svátky = Vánoce a Silvestrovské pobyty, Velikonoce a další významné svátky - pobyty min. 3 noci
Cena zahrnuje: ubytování na osobu a jednu noc, polopenze formou bufetu, využívání wellness hotelu
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu ve výši cca 2,- Euro/os. starší 18-ti let/noc a parking cca 4 Euro/noc (platí se na místě), dopravu,
komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den
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Maďarsko - termální lázně - Körmend

Osobní
Náš
tip
Rodina
Mjus world resort & thermal park
Mjus world resort & thermal park

Hotel MJUS ✹✹✹✹ superior
Poloha: luxusní moderní hotelový welness
resort postavený italskou společností se nachází
v příjemném maďarském městečku Körmend
(pouhých 290 km od Brna a 490 km od Prahy)
v blízkosti hranic s Rakouskem. Nedaleko je národní park Őrségi, jezero Balaton, město Szombathely a další termální lázně Sárvár, Bükfürdö a
další. V městečku je barokní zámek s krásným parkem, historické náměstíčko s řadou obchůdků,
restaurací a barů. Hotel je přímo propojen s
moderními vlastními termálními lázněmi s vířivkami, pěti vnitřními bazény, venkovními bazény,
jeskynními bazény a saunovým světem s několika ﬁnskými, bio a parními saunami, tureckými
a římskými lázněmi apod.
Ubytování: je zajištěno ve dvou a třílůžkových
pokojích PREMIUM nebo rodinných pokojích
GRAND pro rodiny se dvěma dětmi. Všechny
pokoje jsou dekorovány v moderním designu a
velmi dobře vybavené klimatizací, LCD SAT-TV,
vlastním soc. zařízením (SWC, fén), sejfem...
Vybavení: hotelový komplex je vybaven vlastním
parkovištěm, recepcí, lobby, výtahy, konferenčními centry, lobby barem, restaurací, která podává skvělá jídla italské, mezinárodní i tradiční

maďarské kuchyně - formou bohatého bufetu,
přímým vstupem do termálních lázní a wellness
centra neomezeně zdarma. V hotelu je také
velká dětská zóna, obchod s designovou obuví
a bowlingové centrum (za poplatek).
Stravování: polopenze formou bohatého bufetu
s širokou nabídkou italské, mezinárodní i tradiční maďarské kuchyně, ovoce, zeleniny a výborných desertů... Polopenzi si zamilují i opravdoví
gurmáni...
Lázně: po celou dobu pobytu si hoteloví hosté
mohou užívat vlastního komplexu termálních
lázní a wellness centra, které jsou přímo propojeny s hotelem (pohodlně přechází hosté z pokojů
do lázní a zpět kdykoli v průběhu dne). Komplex
zahrnuje vnitřní i venkovní bazény, dětské bazény a bazény se skluzavkou, jeskynní bazény,
vířivky, saunový svět s několika ﬁnskými, bio a
parními saunami, tureckými a římskými lázněmi
a ﬁtness centrem... Areál lázní a wellness centra
je perfektně a velmi moderně vybaven pro dospělé i děti. Dostatek lehátek a odpočinkových zón, dětských hřišť i venkovních prostor...
Dopřát si můžete také širokou nabídku masáží a
léčebných a relaxačních procedur (za poplatek).
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Lázně
přímo

lázeňské centrum

interiér pokojů
lázeňské centrum

ZDARMA

zdarma

Hotel MJUS **** - ceny ubytování za osobu
na 1 noc (ubytování zajišťujeme min. na 2 noci)
v období
cena za 1. a 2. osobu v pokoji s polopenzí

01.11. - 22.12.2019
02.01. - 31.03.2020
01.04. - 15.06.2020
16.06. - 31.08.2020**
01.09. - 31.10.2020
01.11. - 21.12.2020
svátky***
Polopenze

interiér pokojů

Náš názor: pokud vyhledáváte moderní nepřelidněné relaxační wellnes termální lázně je toto
místo stvořeno přesně pro Vás. Doporučujeme
všem věkovým kategoriím včetně rodinám s
malými dětmi. V hotelu a lázních Mjus naleznete
příjemnou atmosféru a oceníte velmi podařený
design samotného hotelu i lázní...

1.690,1.690,1.790,1.990,1.790,1.690,1.990,-

Příplatky: lázeňská taxa cca 2,- Euro/os./noc - platí se na místě, jednolůžkový pokoj + 700,- Kč/os./noc Slevy: dítě do 3 let
zdarma, dítě do 12-ti let na přistýlce sleva 30 %
** letní sezóna - v tomto období je ubytování možné min. na
3 noci *** svátky = Vánoce a Silvestrovské pobyty, Velikonoce
a další významné svátky - pobyty min. 3 noci
Cena zahrnuje: ubytování na osobu a jednu noc, polopenze
formou bufetu, využívání wellness hotelu Cena nezahrnuje:
lázeňskou taxu ve výši cca 2,- Euro/os. starší 18-ti let/noc a parking cca 3 Euro/noc (platí se na místě), dopravu, komplexní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den

Maďarsko - termální lázně - Zalakaros
ZALAKAROS - menší lázeňské městečko na jihozápadě Maďarska ležící pouhých 30 km od Balatonu se
pyšní rozsáhlým lázeňským komplexem s venkovní
i vnitřní částí. Místní geotermální pramen, který je
čerpán z hlubin země má teplotu až 96 °C a je chlazen
na různé teploty do jednotlivých bazénů. Díky mimořádnému přírodnímu prostředí, čerstvému ovzduší,
místních lesů, vinohradů a zeleně získalo město Zalakaros ocenění a titul Nejvíce rozkvetlé město v Maďarsku. Místní léčivé vody s velmi vysokým množstvím
ﬂuoru jsou ideálním nástrojem pro léčení pohybového ústrojí, chronických gynekologických problémů či
rehabilitace a léčení pooperačních stavů. Lázeňský

Autokar

Osobní

za poplatek

Hotel FREYA

✹✹✹

Poloha: hotel se nachází přímo v centru města
v bezprostřední blízkosti termálních lázní (propojený koridorem)
Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní soc. zařízení, TV, telefon, sejf, klimatizace (za poplatek), minibar, balkón
Vybavení: recepce, lobby, restaurace, bar, kosmetický salón, kadeřnictví
Stravování: polopenze (snídaně i večeře formou
bufetu)
Lázně: v těsné blízkosti (propojen koridorem
- v ceně vstup do lázeňského komplexu Zalakaros (počet vstupů = počet nocí)
Náš názor: příjemný hotel s výbornou stravou,
jeho největší devizou je poloha blízko termálních
lázní Zalakaros

komplex o rozloze 5.000 m2 je jeden z největších
v celém Maďarsku. V areálu se nachází několik bazénů s termální vodou, zážitková část s vodními atrakcemi (např. vnitřní i venkovní bazény, vodní masážní
prvky, tobogány, perličková koupel, saunový svět,
divoká voda, pro děti menší bazén s mini tobogánem
a vodním hřibem apod.). Kromě bazénů a různých
vodních atrakcí je k dispozici dětský dobrodružný
park (stěna na lezení, skluzavky, domek na hraní...).
Milovníci tobogánů ocení nové adrenalinové tobogánové centrum. Děti se pak zabaví také na dopravním
hřišti, trampolínách, houpačkách a dalších zařízeních,
které jsou umístěny v krásném parku lázeňského areálu. Upravené okolí jezera s rozkvetlými lekníny láká k
večerním romantickým procházkám a cykloturistice.

Hotel FREYA *** - ceny ubytování za osobu
na 1 noc (ubytování zajišťujeme min. na 3 noci)
v období
cena za 1. a 2. osobu v pokoji s polopenzí

Polopenze

interiér pokojů

Lázně
přímo

termální lázně Zalakaros

01.11. - 19.12.2019
02.01. - 31.03.2020
01.04. - 30.06.2020
01.07. - 31.08.2020
01.09. - 30.09.2020
01.10. - 19.12.2020
svátky***

1.490,1.290,1.490,1.690,1.590,1.490,1.990,-

Příplatky: lázeňská taxa cca 2,- Euro/os./noc - platí se na místě,
jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/os./noc Slevy: dítě do 6-ti let
zdarma (platí cca 2,- Eura za lázně), dítě do 12-ti let na přistýlce
sleva 50 % (dítě do 12-ti let nemá v ceně vstup do lázní)
*** svátky = Vánoce a Silvestrovské pobyty, Velikonoce a další
významné svátky - pobyty min. 4 noci
Cena zahrnuje: ubytování na osobu a jednu noc, polopenze
formou bufetu, wellness hotelu, vstup do léčebné části lázní
(počet vstupů=počet nocí) Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu
ve výši cca 2,- Euro/os. starší 18-ti let/noc a parking cca 2,Euro/noc (platí se na místě), dopravu, komplexní pojištění včetně
léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den

hotel Park Inn Zalakaros

Lázně
Polopenze

přímo

ZDARMA

interiér pokojů

zdarma

Autokar

Osobní

Hotel PARK INN ✹✹✹✹
Poloha: moderní hotel, který je spojen koridorem přímo s lázněmi (klienti se pohodlně v županu dostanou přímo z pokoje do lázní)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností
1 přistýlky, rodinné pokoje se čtyřmi lůžky nebo
apartmány. Všechny ubytovací kapacity jsou vybaveny vlastním soc. zařízením (sprcha, WC),
TV-SAT, trezorem, telefonem, balkónem, Wi-Fi
internetem a klimatizací zdarma.

Vybavení: kavárna, lobby bar, restaurace, směnárna, sály pro semináře a ﬁremní akce, dětský
koutek s hernou, zdarma vstup do lázní Zalakaros (mimo saunový svět, masáží, solárii a dalších
procedur)
Stravování: polopenze formou bohatého bufetu
v hotelové restauraci
Lázně: přímo u lázní (spojen přímou chodbou),
v ceně lečebná a zážitková část (saunový svět
za příplatek na místě)

recepce a lobby

lázně Zalakaros

Náš názor: velmi oblíbený hotel s úžasnou polohou uspokojí i náročnější klientelu, hotel je skvělý
pro pobyt rodin s dětmi (bohatý program a možnosti zábavy)
Hotel PARK INN Zalakaros **** - ceny ubytování
za osobu na 1 noc (ubytování zajišťujeme min. na 2 noci)
v období
cena za 1. a 2. osobu v pokoji s polopenzí
02.01. - 02.04. 2020
03.04. - 18.06. 2020
19.06. - 31.08. 2020
01.09. - 22.12. 2020
svátky***

1.890,1.990,2.190,1.990,2.190,-

Příplatky: lázeňská taxa cca 2,- Euro/os./noc - platí se na místě,
jednolůžkový pokoj + 1.300,- Kč/os./noc Slevy: dítě do 6-ti let
zdarma, dítě 6-17 let na přistýlce sleva 50 %, dospělí na přistýlce
sleva 20 % *** svátky = Vánoce a Silvestrovské pobyty, Velikonoce a další významné svátky - pobyty min. 3 noci
Cena zahrnuje: ubytování na osobu a jednu noc, polopenze
formou bufetu, vstup do lázní (po celou dobu pobytu)
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu ve výši cca 2,- Euro/os.
starší 18-ti let/noc a parking cca 3,5,- Eura/den (platí se na
místě), dopravu, komplexní pojištění včetně léčebných výloh
a storna 40,- Kč/os./den
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Maďarsko - týdenní autokarové zájezdy
TÝDENNÍ AUTOKAROVÉ ZÁJEZDY! Odjezdy: Bruntál, Krnov, Opava, Ostrava, Příbor, Nový Jičín, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav bez příplatků!!! + možnost zajištění svozů z dalších měst dle dohody

LÁZNĚ HARKÁNY
Léčebné pobyty - zbavte se bolestí
kloubů bez léků
Pobytový zájezd (léčebné pobyty) pro milovníky
koupání za každého počasí, velmi vhodný
i pro rodiny.
HARKÁNY - termální lázně leží v nejteplejší
a nejjižnější oblasti Maďarska, 26 km od starobylého města Pécs. Lázeňský areál je situován v
rozlehlém parku. Má celkem 8 bazénů s termální
a minerální vodou teplou 25 °C až 38 °C.
Léčivá voda obsahuje velmi aktivní karbonylsulﬁd.

Jako jediná na světě obsahuje síru rozpuštěnou
ve formě plynu. Harkánská voda je tak velmi
vhodná pro léčení pohybového ústrojí a kloubů,
pro poúrazové léčení, léčení lupenky, gynekologických potíží, zánětlivých onemocnění a neplodnosti. Jako pitná kůra je účinná pro léčení katarů
zažívacího ústrojí, a také v případech nemocí
žlučníku a jater. Účinnost harkánské vody je obdivuhodná!
Ubytování: studiový dům Fasor - ve studiích
pouhých cca 200 m od areálu lázní. Studia
mají 1 pokoj (pro 2 osoby s možností přistýlky),

kuchyňku (s lednicí, vařičem, nádobím, příbory)
a sociální zařízení se sprchou či vanou a balkón. K dispozici také apartmánový dům Fortuna
(naproti lázním cca 30 m) ve čtyřlůžkových
apartmánech se dvěmi ložnicemi a příslušenstvím (vhodné pro 3-4 dospělé osoby).
Stravování: vlastní, bohaté stravovací možnosti
za velmi příznivé ceny v místních restauracích,
možnost zajištění snídaní formou švédských
stolů za 130,- Kč/os./den a večeří (výběr ze
3 menu) za 190,- Kč/os./den.
Delegáti organizují různé programy.

lázně Harkány

tobogánové centrum lázní Harkány

HARKÁNY - Studiový dům FASOR - 14/13/10-ti denní autokarové zájezdy - 11/10/7 nocí - cena za osobu
termín

22.05. - 31.05.
29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.

dnů/nocí

bez stravy

10/7
10/7
10/7

4.790,4.890,4.990,-

termín

12.06. - 25.06.
23.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.

dnů/nocí

bez stravy

14/11
13/10
10/7

6.990,6.690,4.990,-

termín

10.07. - 19.07.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.

dnů/nocí

bez stravy

10/7
10/7
10/7

4.990,4.990,4.990,-

termín

dnů/nocí

bez stravy

10/7

4.990,-

28.08. - 06.09.

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 700,- Kč (pobyt na 7 nocí), + 1.000,- Kč (pobyt na 10 nocí), + 1.100,- Kč (pobyt na 11 nocí) Slevy: vlastní doprava - 1.000,- kč/os., spojení 2 turnusů - 1.000,- Kč/
os., dítě do 7 let zdarma (při doprovodu 2 dospělých osob), dítě do 18-ti let - 2.000,- Kč, při ubytování ve 3-lůžkovém studiu v domě Fasor - 200,- Kč/dospělý Cena zahrnuje: dopravu autobusem,
ubytování, spotřeba všech energií, ložní prádlo, lázeňská taxa, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a
storna 40,- Kč/os./den, vstupy do lázní (cca 3.000,- HUF/os./den)

Program Osteoporózy lázní Bükfürdő Thermal & Spa je celkový program, který umožňuje prevenci
onemocnění osteoporózy, zachování kostní hmoty, prevenci následných zlomenin a léčbu problémů
pohybového aparátu způsobených osteoporózou. Klient, který se účastní programu, se seznámí s
charakteristikami nemoci, získá informace o možnostech a metodách prevence a léčby a naučí se osobní
tréninkový program. Je důležité nejprve doporučit dvoutýdenní nebo třítýdenní kúru, kde je základní
léčebný program doplněn okouzlujícími lázeňskými procedurami, zesilujícími terapeutický účinek.
Kromě individuálních léčebných procedur najdete mnoho léčebných postupů, které vám pomohou
dosáhnout fyzické, duševní a duchovní harmonie. Nejzajímavější z nich je parní senná kabina
Kraxenofen Alpine a wellness lůžko Soft-Pack.
Rádi bychom zmínili další vzrušující nové programy / procedury,
jako je kozí mléčná bahenní koupel s arnikou, bylinková koupel
Bükfürdő, detoxikační, pivní peeling s odlehčením stresu
a ošetřením těla a masáží, ošetření nohou kaštanem koňským
- pro bolavé nohy s otoky a křečovými žilami.

Tradiční procedůry
1 týdenní preventivní léčba
2 týdenní tradiční léčba
3 týdenní komplexní léčba

155 EUR
289 EUR
429 EUR

Osteoporózní procedůry
4 denní program pro sebe
1 týdenní rekreační program
2 týdenní regenerační program
3 týdenní omlazovací program

240 EUR
274 EUR
465 EUR
612 EUR

Ceny jsou pouze informativní, lázně Bükfürdő Thermal & Spa si vyhrazují právo na změnu cen.

Pokud máte zájem o rezervaci léčby, můžete si prohlédnout
potenciální ubytování v sekci „Bükfürdő“ v katalogu.
Hotel Répce Gold je hotel, který nabízí přímý vstup do Bükfürdő
Thermal & Spa, přes vyhřívanou chodbu. U tohoto hotelu cena
obsahuje denní vstupy do lázní. Nemusíte se obávat jazykové
bariéry při lékařské prohlídce, protože cestovní kancelář zajistí
překlad na místě průvodcem (u skupinových zájezdů) nebo
telefonicky pro individuální cestovatele.

www.bukfurdo.hu
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Maďarsko - poznávací zájezdy s relaxem v termálech
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

hotel Flora

BAROKNÍ EGER (UNESCO)
skvělé víno a jeskynní lázně Miskolc Tapolca!
Eger - Budapešť - vinné sklepy v „Údolí krásných
žen“ - lázně Miskolc-Tapolca - pohoří Bükk
Termín: 27.04. - 03.05., 12.10. - 18.10.2020
Cena: 9.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: v ranních hodinách odjezd z nástupních míst směr Bratislava - Györ – Budapešť - Eger. Cestou přes
Budapešť malá okružní jízda městem, navečer příjezd
do lázeňského města Eger, uvítací přípitek, ubytování
a večeře, odpočinek v hotelovém wellness (vnitřní
bazény s různě teplou vodou, vířivky, protiproudy,
ﬁnská sauna, parní lázeň, aromasauna), nocleh
2. den: snídaně, relaxace v Egertermálfürdö s přímým
vstupem z hotelu (venkovní a vnitřní bazény s unikátní
léčivou vodou 28-38°C, obsahem vápníku a hořčíku,
blahodárně působící na pohybové ústrojí), odpoledne
pěší prohlídka Egeru, večeře, nocleh
3. den: snídaně, relaxace v termálech, odpoledne výlet vláčkem po vinné stezce do Széspasszony Völgy,
posezení ve sklípku s ochutnávkou vín, večeře, nocleh
4. den: snídaně, relaxace v termálech, odpoledne
výlet do jeskynních lázní Miskolc - Tapolca. Jezerní
jeskyně, kterou voda vytvářela více než tisíce let z
tvrdých vápencových skal, v současnosti sloužící jako

Eger (zdroj: visiteger.com)

jeskynní lázně, je skutečným pokladem tohoto území.
V unikátních lázních Evropy je jedinečným zážitkem
koupat se v této přírodní kryté plovárně s termální
vodou příjemné teploty, jakož i dýchat čistý vzduch.
Mnozí tvrdí, že léčivý účinek lázní spočívá v léčivém
klimatu a teplé krasové vodě. Návrat do hotelu, večeře
a nocleh
5. den: snídaně, relaxace v termálech, odpoledne pěší
procházka na Egerský hrad, prohlídka hradu, večeře,
nocleh
6. den: snídaně, výlet do pohoří Bükk, městečka
Szilvásvárad proslulého chovem lipicánů, úzkokolejkovým vláčkem do údolí řeky Szalajky, procházka po
pohodlných cestách kolem říčky, návrat do hotelu,
večeře, nocleh
7. den: snídaně, odjezd do ČR, návrat v pozdních
večerních hodinách

TERMÁLNÍ JEZERO HEVÍZ,
BALATON A VINNÁ STEZKA

Ubytování: Hotel Flóra*** = je spojen s termálním

koupalištěm Egertermálfürdö, jen pár kroků od malebného starého města. Nabízí svým hostům pohodlí
a pestrou paletu služeb. Z hotelové haly vstoupíte přímo do termálních lázní Egertermálfürdö (venkovní a
vnitřní bazény s různě teplou a vysoce léčivou vodou
cca 28°C- 42°C). Voda je vhodná pro léčení onemocnění pohybového ústrojí a revmatických potíží.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6 x ubytování
s polopenzí, výlety dle programu, služby průvodce,
6 x celodenní vstup do termálních bazénů a hotelového
wellness, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů, ochutnávka vína, jízdné vláčkem, pobytová taxa cca 2,- Euro/os/noc (hradí se na recepci
hotelu), komplexní cestovní pojištění včetně léčebných
výloh a storna (40,- Kč/os./den)
Hevíz

Hevíz - Sopron - Balaton - vinné sklípky
- tradiční trhy - městečko Keszthely
Termín: 11.05. - 17.05., 05.10. - 11.10.2020
Cena: 8.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd v ranních hodinách z nástupních
míst - směr Brno - Hevíz, cestou zastávka na oběd,
v pozdních odpoledních hodinách příjezd do lázní
Hévíz, ubytování v hotelu Panorama***, procházka
lázněmi s průvodcem, večeře, nocleh
2. den: snídaně, relaxace v termálním jezeře Gyógy-tó
(unikátní léčivá voda blahodárně působí na pohybové
ústrojí, osteoporózu, lupénku a ekzémy), odpoledne
projížďka městským vláčkem na vinný kopeček Weinberg s krásnými výhledy do údolí, prohlídka poutního
kostelíčku a posezení při skleničce dobrého místního
vína, návrat do hotelu, večeře, nocleh
3. den: snídaně, relaxace v termálním jezeře Gyógy-tó,
odpoledne výlet autobusem po severním břehu Balatonu na poloostrov Tihany se stejnojmenným městečkem.
Navštívíme bývalý kláštěr, ze kterého jsou nejkrásnější
pohledy na Balaton. Okolí je proslulé pěstováním levandule. Návrat do hotelu před večeří, nocleh.
4. den: snídaně, relaxace v jezeře, odpoledne autobusový výlet na vinařskou horu Szent György-hegy, nezapomenutelná návštěva vinařského sklípku s krásným
výhledem do vinic a okolí, ochutnávka balatonských
vín s drobným pohoštěním, možnost výhodného nákupu vína, návrat do hotelu, večeře, nocleh
5. den: snídaně, relaxace v jezeře, odpoledne návštěva tradičního trhu, kde obchodníci prodávají vlastní

výrobky od zeleniny přes víno, klobásy, pálenky až po
vyšívané dečky, pletené košile a keramiku za výhodné
ceny, večeře, nocleh
6. den: snídaně, relaxace v jezeře, odpoledne autobusový výlet do městečka Keszthely, návštěva barokního
zámku rodu Festeticsů s krásnými zahradami, romantická projížďka lodí po Balatonu, návrat do hotelu,
večeře, pro zájemce taneček na rozloučenou v místní
čardě, večeře, nocleh
7. den: snídaně, relaxace v léčebném jezeře či v termálních lázních hotelu Helios, po poledni odjezd zpět
ČR, návrat ve večerních hodinách
Ubytování: Hotel Panorama*** = se nachází v malebném centru lázní Hévíz, pouhých 150 m od termálního

jezera a jako jediný je spojen vytápěnou chodbou s
termálními lázněmi Stz. András (komplex 8 termálních
bazénů s různě teplou vodou, vířivkami, podvodními
lehátky a protiproudy). Z hotelu se naskýtá nádherný
výhled na město a na pohoří.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6 x ubytování
s polopenzí, výlety dle programu, služby průvodce,
6 x tříhodinový vstup do termálního jezera, pojištění
CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: fakultativní vstupné do navštěvovaných objektů, ochutnávka vína, jízdné vláčkem a
lodí, pobytová taxa cca 2,- Euro/os/noc (hradí se na
recepci hotelu), komplexní cestovní pojištění včetně
léčebných výloh a storna (40,- Kč/os./den)
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Maďarsko - autokarové zájezdy s průvodcem

Autokar

55+

Program

Náš
tip

Bükfürdő

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
BÜKFÜRDŐ + SÁRVÁR
Autokarový zájezd
Program zájezdu:
1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd
do Sárváru, koupání v lázních, večer přejezd do
lázeňského městečka Bük, ubytování
2. den: celodenní pobyt v lázních Bükfürdő
3. den: dopoledne koupání v lázních Bükfürdő
nebo Sárvár, odpoledne odjezd zpět do ČR,
návrat ve večerních hodinách
ubytování: viz tabulka a popis ubytovacích
kapacit viz str. 90-93
V případě prodlouženého pobytu na 4 dny / 3
noci je 3. den shodný s programem 2. dne.

Bükfürdő

Sárvár

Bükfürdő

BÜKFÜRDŐ A SÁRVÁR* - ceny autobusových zájezdů včetně průvodce - 4-3 dny/3-2 noci
cena za 1. a 2. osobu v pokoji

termín

Sárvár

Bükfürdő
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21.02. - 23.02.
23.03. - 26.03.
20.04. - 23.04.
24.04. - 26.04.
14.05. - 17.05.
08.06. - 11.06.
16.07. - 19.07.
18.09. - 20.09.
09.10. - 11.10.
12.11. - 15.11.
20.11. - 22.11.
27.11. - 29.11.

dnů/nocí

3/2
4/3
4/3
3/2
4/3
4/3
4/3
3/2
3/2
4/3
3/2
3/2

penzion Patrícia
se snídaní

penzion Bajor
se snídaní

Bükfürdő
Hotel Piroska
s polopenzí

2.490,3.190,3.190,2.490,3.190,3.190,3.990,2.490,2.490,3.190,2.490,2.490,-

2.490,3.190,3.190,2.490,3.190,3.190,3.990,2.490,2.490,3.190,2.490,2.490,-

3.990,5.790,5.790,4.190,5.790,5.790,5.990,3.990,3.990,5.290,3.990,3.990,-

Hotel Répce
s polopenzí

Hotel Répce Gold
s polopenzí

4.490,5.790,5.990,4.490,5.990,5.990,6.490,4.490,4.490,5.990,4.490,4.490,-

5.990,7.490,7.490,5.990,7.490,7.490,7.990,5.990,5.990,7.490,5.990,5.990,-

* z organizačních důvodu si CK vyhrazuje zrušit návštěvu lázní Sárvár nebo vyměnit za jiné lázně (např. Gÿor, Cëlldömölk)
Slevy: dítě do 12-ti let na přistýlce sleva 30 % Příplatky: večeře (penzion Bajor a Patrícia) + 250,- Kč/os./noc, jednolůžkový pokoj:
Patrícia, Bajor (+ 350,- Kč/noc), Piroska (+ 800,- Kč/noc), Répce, Répce Gold (+ 1.000,- Kč/noc) Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování (dle výběru viz tabulka), snídani nebo polopenzi, 1x vstup do lázní Bükfürdö (platí pro hotel Piroska****) a počet vstupů =
počet nocí do lázní Bükfürdö (platí pro hotely Répce*** a Répce Gold****), služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den, lázeňskou taxu (cca 2,- Euro/
noc) - platí se na místě, celodenní vstupné do lázní Sárvár (cca 350,- Kč), celodenní vstupné do lázní Bükfürdö (cca 350,- Kč/os./den)

Poznávací zájezdy - doprava, informace
DOPRAVA:

doprava je zajišťována pohodlnými autokary
s klimatizací. CK BON TON disponuje vlastním
vozovým parkem i vozy smluvních, prověřených
a spolehlivých dopravců.

Nástupní/výstupní místa:
Poznávací zájezdy na Slovensko: (Husí hody, Bratislava,
Trnava a Bratislava, Slovensko aktivně).
• Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Lipník n.B.,
Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav
Poznávací zájezdy na Slovensko: (Hrady a zámky):
• Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice,
Olomouc, Přerov, Hulín, Otrokovice, Uh. Hradiště
Poznávací zájezdy Slovensko+Ukrajina+Polsko:
• Brno, Vyškov, Prostějov, Olomouc, Přerov, Hranice,
Valašské Meziříčí, Rožnov p. Radhoštěm, Ostrava,
Frýdek Místek, Nový Jičín (odjezdy mohou být zajištěny svozovými auty a autobusy)
Jednodenní poznávací zájezdy do Polska (Osvětim, Vělička, Krakov):
• Olomouc, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Příbor, Ostrava, Havířov, Český Těšín
Poznávací zájezdy do Polska (Wroclaw):
• Olomouc, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Nový
Jičín, Příbor, Frýdek-Místek, Ostrava, Bohumín
Poznávací zájezdy do Polska (To nejlepší z dolního Slezska):
• Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice,
Olomouc, Mohelnice, Zábřeh n. M.
Svozy za příplatek 200,- Kč/os./oba směry: Brno, Vyškov,
Prostějov
Jednodenní zájezdy do Německa (Drážďany):
• Hranice, Ostrava, Opava, Krnov
Svozy za příplatek 100,- Kč/os./oba směry: Olomouc, Přerov,
Lipník nad Bečvou, Nový Jičín
Poznávací zájezdy do Rakouska a Maďarska:
• Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno (Břeclav - pro zájezdy do Maďarska
a Mikulov pro zájezdy do Rakouska)
Svozy za příplatek 100,- Kč/os./oba směry: Opava, Ostrava,
Frýdek-Místek, Havířov, Příbor, Nový Jičín

Poznávací zájezdy do Itálie, Slovinska a Makedonie:
• Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jičín
Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov/Břeclav
Svozy za příplatek 250,- Kč/os./oba směry: Opava
Poznávací zájezd do Itálie (Ischia):
• Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Vlašim
(Střechov), Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň,
Rozvadov
Poznávací zájezdy do Holandska:
• Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Humpolec, Jihlava, Praha, Plzeň
Svozy za příplatek 250,- Kč/os./oba směry: Opava, Ostrava,
Havířov, Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jičín, Valašské Meziříčí
Svozy za příplatek 500,- Kč/os./oba směry: Vsetín, Zlín, Uh.
Hradiště
Poznávací zájezd do Francie:
• Praha
Svozy za příplatek 500,- Kč/os./oba směry: (svozy mohou být
zajištěny vlakem nebo autobusem): Ostrava, Hranice, Olomouc, Brno

Pro absolvování poznávacích zájezdů
je nutné dosažení minimálního
počtu účastníků:
autokarové - 40 osob, letecké - 20 osob
Nástupní místa - mohou být aktuálně změněna
nebo upřesněna dle požadavku větší části klientů.
U některých poznávacích zájezdů může být aktuálně
účtován příplatek za nástupní místo (či svoz) v maximální částce 500,- Kč/os./oba směry. U poznávacích
zájezdů v zájmu jejich uskutečnění dochází často
ke sloučení skupin a spolupráci několika cestovních
kanceláří. Nástupní místa mohou být proto změněna
či upravena. Vždy je nutno se informovat na aktuální
situaci přímo v CK BON TON.
Průvodci - poznávací zájezdy jsou doprovázeny
zkušenými průvodci, průvodce nemusí být k dispozici
klientům v průběhu přepravy po ČR
Doporučené kapesné - v ceně poznávacích zájezdů nejsou obvykle zahrnuty vstupy do navštívených
objektů, muzeí apod. U většiny zájezdů (buď přímo
u programu, nebo v pokynech na cestu) je označená
výše doporučeného kapesného, které kryje nezbytné
výdaje na vstupy. K této výši doporučeného kapesného je nutno připočítat náklady na individuální stravu,
nákup suvenýrů a fakultativní služby.

Pro kolektivy a skupiny zajistíme uvedené zájezdy i jakékoli jiné zájezdy dle přání v kterémkoli termínu!

Poznávací zájezdy
RAKOUSKO - nákupy v PRIMARKU

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY

Termín: 16.11.2019 (předvánoční nákupy)
17.11.2020 (předvánoční nákupy)
Cena: 599,- Kč

Vánoční trhy a štolový průvod.

Program: odjezd v časných ranních hodinách, příjezd do
obřího nákupního centra PRIMARK ve Vídni, možnost nákupů za neuvěřitelně nízké ceny, odpoledne odjezd zpět do ČR
Cena zahrnuje: dopravu autokarem
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
léčebných výloh a storna 40,- Kč/os./den

Termín: 7.12.2019, 5.12.2020

IN
NOV

KA !

!!
Drážďany

Cena: 990,- Kč

Program zájezdu: v pozdních nočních hodinách odjedeme přes Polsko do Drážďan. Po příjezdu nás bude
čekat procházka s našim průvodcem do historického
centra města, kde si prohlédneme operu Semper,
Zwinger, chrámy Hofkirche, Rezidenzschloss, Frauenkirche... po poledni shlédneme slavnostní štolový průvod a můžeme se věnovat plně adventní atmosféře na
nádherně vyzdobených vánočních trzích (které jsou
právem považovány za jedny z nejkrásnějších na světě). Fakultativně je možno absolvovat okružní prohlídku
městem vyhlídkovým autobusem (cca 15,- Euro/os.).
Kolem sedmé večer se vydáme zpět domů, kam dorazíme pozdě v noci.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem (WC, klimatizace,
bar), služby česky mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje: kompl. cest. pojištění vč. storna
40,-Kč/os./den
Doporučené kapesné: cca 20,- Euro
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Poznávací zájezdy
ADVENTNÍ WROCLAW

- adventy
RAKOUSKO - ADVENTNÍ VÍDEŇ

Budapešť

Termín: 07.12., 14.12.2019, 28.11., 12.12.2020
Cena: 749,- Kč
Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd
do Wroclawi, prohlídka historického centra s průvodcem
(Tumský ostrov s katedrálou sv. Jana Křtitele, Staré město
s náměstím a radnicí, kostel sv. Alžběty, Univerzitní čtvrť),
návštěva adventních trhů a možnost nákupu suvenýrů
či ochutnávka typických vánočních specialit, odpoledne
odjezd zpět do ČR
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, služby česky mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 40,- Kč/
os./den, vstupy
Doporučené kapesné: cca 100,- Zloty

Termín: 30.11., 07.12., 14.12., 21.12.2019,
06.12., 19.12.2020
Cena: 649,- Kč
Program: prohlídka centra Vídně vedená průvodcem
(Hofburg, Štěpánský dóm, náměstí Hrdinů, opera, parlament, radnice...), individuální volno k návštěvě galerií,
památek, nákupy na tradičních adventních trzích, odjezd
z Vídně zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce

ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ
Termín: 30.11., 07.12., 14.12.2019,
05.12., 19.12.2020

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 40,- Kč/
os./den., vstupy do navštívených objektů (muzea, galerie)
Doporučené kapesné: cca 20 - 30,- Euro

Cena: 799,- Kč

Vídeň

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do
Budapešti, prohlídka nejkrásnějších míst centra Budína
a Pešti s nesčetným množstvím památek - Matyášův
chrám, Rybářská bašta, bazilika sv. Štěpána, Budínský
hrad, Řetězový most, návštěva vyhlášené tržnice s možností nákupů, individuální volno, návštěva adventních
trhů... Návrat zpět v pozdních večerních hodinách.

Wroclaw

Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojištění 40,- Kč/os./den
Doporučené kapesné: cca 20,- Euro

ADVENTNÍ KRAKOV

Budapešť - lázně Széchenyi

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, služby česky mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 40,- Kč/
os./den, vstupy v Krakově
Doporučené kapesné: cca 100,- Zloty
Krakov

ADVENTNÍ BRATISLAVA
Termín: 30.11., 21.12.2019 , 12.12., 20.12.2020
Cena: 549,- Kč
Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd
do Bratislavy, kde si prohlédneme s průvodcem Bratislavský hrad, Staré město s domem U dobrého pastiera,
korunovační Dóm sv. Martina, Michalskou věž Pálffyho,
Kaglevichův, Estrházyho a Apoonyho palác, starou a
novou radnici, odpoledne strávíme na tradičních adventních trzích v centru Bratislavy. Návrat zpět v pozdních
večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cest. poj.40,- Kč/os./den
Doporučené kapesné: cca 20,- Euro
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Ubytování v penzionu se snídaní v ceně !!!

30.11.-01.12.2019, 28.11.-29.11.2020
Cena: 2.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do
Salzburgu - hlavní město spolkové země, rodiště W. A.
Mozarta (možnost návštěvy jeho rodného domu), město
s malebnými uličkami, romantickými náměstími, významnými kostely (Dóm, starobylý kostel sv. Petra a kostel sv.
Františka), pevností Hohensalzburg a krásným zámkem
Mirabell na druhém břehu řeky Salzach. Nezaměnitelná
vánoční atmosféra na adventních trzích, kde je možno
ochutnat řadu tradičních specialit, zakoupit originální
suvenýry a dárky. Odjezd na ubytování ve večerních
hodinách
2. den: snídaně, poté odjezd do LINZE (v adventní době
se město proměňuje v romantické centrum vánočních
betlémů, kde mohou návštěvníci obdivovat jesličky
z celého světa). Prohlídka historického centra s památkami z období renesance, baroka nebo klasicismu včetně
dochovaného opevnění s věžemi a městskými branami
z 15. století. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.
Termín:

Termín: 30.11., 07.12., 14.12.2019,
05.12., 13.12., 19.12.2020 Cena: 649,- Kč
Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do
Krakova, fakultativně návštěva zámku Wawel a katedrály - místo korunovace polských králů, poté možnost
procházky starým městem „Královskou cestou“ - Kanovnickou ulicí, po hlavním náměstí, návštěva Sukenice
- bývalá tržnice se suknem, Mariánský kostel... Návštěva
adventních trhů s místními specialitami..., odpoledne odjezd zpět do ČR

ADVENTNÍ LINZ A SALZBURG

DVOUDENNÍ VÁNOČNÍ BUDAPEŠŤ
S TERMÁLNÍMI LÁZNĚMI
Termín: 30.11.-01.12.2019, 12.12.-13.12.2020
Cena: 2.490,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do
BUDAPEŠTI, prohlídka nejkrásnějších míst centra Budína
a Pešti s nesčetným množstvím památek - Matyášův
chrám, Rybářská bašta, bazilika sv. Štěpána, Budínský
hrad, Řetězový most, návštěva vyhlášené adventní tržnice
na náměstí Vörösmarty, volno k nákupům či návštěvě
muzeí a galerií, večer odjezd na ubytování v hotelu.
2. den: snídaně, poté odjezd do centra města, kde se
v příjemném parku nacházejí termální lázně Széchenyi
- jedny z největších a nejslavnějších termálních lázní
v Evropě, kde si návštěvníci užijí termální vanové koupele, sauny i venkovní termální bazény. V případě zájmu je
možné využít tento den k dalšímu prozkoumávání centra
Budapešti. Odpoledne se vydáme zpět do ČR, příjezd
v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem,
ubytování v penzionu, 1 x snídaně, služby průvodce,
pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj
+300,- Kč, vstupy do navštívených objektů, komplexní
cestovní pojištění včetně storna 40,- Kč/os./den
Doporučené kapesné: cca 40,- Euro

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem,
ubytování v hotelu, 1 x snídaně, služby průvodce, pojištění
CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj
+500,- Kč, vstupy do navštívených objektů, vstupné do
termálních lázní cca 500,- Kč/os./den, komplexní cestovní pojištění včetně storna 40,- Kč/os./den
Doporučené kapesné: cca 50,- Euro
Aktuální nabídky poznávacích zájezdů
naleznete na stránkách www.bontonck.cz

Salzburg
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*nejkrásnější adventní trhy v Evropě

ADVENT VE SLOVINSKU

Jezero Bled, Ljubljana, jeskyně Postojna, hrad
Predjama, historické městečko Škofja Loka

Termín: 12.12.-15.12.2019, 10.12.-13.12.2020
Cena: 4.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den (čtvrtek): naše putování započne odjezdem
z České republiky v pozdních večerních hodinách
2. den (pátek): dopoledne přijedeme do hlavního města
Slovinska - do Ljubljany, kterému vévodí Ljubljanský hrad
z 12. století (sídlo markrabat a později vévodů Korutanských). Nádherné historické centrum města, ve kterém
se setkává rakouská čistota a preciznost s balkánskou
divokou duší, nás přivítá hlavním náměstím Prešerenovo
se sochou básníka Franceho Prešerena a barokním kostelem. Procházet se budeme po břehu Lublanice, která
nás zavede až k Trojmostí. Dostatek času na prohlídku
města můžeme využít k vystoupání k hradu s dechberoucím výhledem na celé historické centrum, nákupy na vánočních trzích, ochutnáváním skvělého vína a slovinských
dobrot či návštěvou některé z mnoha galerií... V podvečer
se přesuneme k jezeru Bled, kde se ubytujeme v hotelu
Savica**** jen pár metrů od břehu jezera. Po ubytování nás čeká skvělá večeře a zdarma možnost návštěvy
termálních bazénů wellnesového centra Živa (20 metrů
od hotelu Savica) nebo se účastnit společné procházky
po břehu jezera Bled, které patří k nejkrásněji adventně
vyzdobeným místům v Evropě. Večer možno zajistit
návštěvu adventního koncertu.
3. den (sobota): po dobré snídani (formou švédského
stolu) nás bude čekat celodenní výlet na jih Slovinska,
při kterém navštívíme jeskyni Postojna - krasový jeskynní
systém dosahuje délky přes 20 km. Pro veřejnost je zpřístupněno neuvěřitelných 5 km chodeb. Větší část trasy
budeme absolvovat podzemním vláčkem (prohlídková
trasa je nejdelší veřejně přístupnou jeskyní trasou na
světě). Po procházce parkem se přesuneme autobusem
k hradu Predjama, který patří k nejkrásnějším hradům na
světě, jehož unikátnost ještě podtrhne adventní výzdoba
hradu. V podvečer se vrátíme k jezeru Bled, povečeříme

v hotelu a můžeme opět využít zdarma termálních bazénů
nebo využít volného večera k objevování krás adventního
jezera a městečka Bled. Večer možnost návštěvy adventního koncertu.
4. den (neděle): po snídani se rozloučíme s jezerem
Bled a vydáme se do málo známého, avšak fantastického městečka Škofja Loka (UNESCO), které na nás
dýchne nostalgií starých časů. Prakticky každá stavba
městského jádra je kulturní památkou, každý dům na
náměstí má své tajuplné atrium. V poledne budeme mít
možnost posledních nákupů a poté se již vydáme zpět do
ČR, abychom se v pozdních večerních hodinách vrátili do
svých domovů.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem
(WC, občerstvení), 2 x ubytování v hotelu Garni Hotel
Savica****, 2 x snídani, 2 x večeři, oba večery zdarma
vstup na max. 3 hodiny do termálních wellness Živa, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den, registrační poplatek 1,- Euro/os./pobyt, lázeňská taxa cca 1,27
Euro/os./noc (obojí se platí na místě hotově), vstupy do
jeskyně Postojna a hradu Predjama - cca 40,- Euro/os.
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.390,- Kč/os./pobyt
Doporučené kapesné: cca 60,- Euro

Termín: 27.11.-29.11.2020
Cena: 3.390,- Kč
Program zájezdu:
1. den (pátek): brzy ráno se vydáme z nástupních míst
přes Slovensko do Maďarska. Kolem poledne dorazíme
do druhých největších maďarských lázní Bükfürdő, kde
nás bude čekat obrovský areál léčebných i zážitkových
lázní (možnost zajištění vstupu do saunového světa, masáží a dalších procedur). Večer se ubytujeme v příjemném
penzionu, kde také povečeříme.
2. den (sobota): po snídani se vydáme na cestu do
chorvatského Záhřebu, *který je vyhlašován v prestižní
anketě v posledních letech jako nejkrásnější adventní
město Evropy. Cestou nás průvodce seznámí s adventními a Vánočními zvyky a tradicemi. Kolem poledne se
vydáme spolu s průvodcem objevovat krásy hlavního
města Chorvatska (které je našincům tak málo známé).
Procházka po Starém městě nás zavede na vrcholky
Kaptol s arcibiskupskou katedrálou a vrcholek Gradec,
ze kterého budeme mít nádherný výhled na celé staré
město. Spletí středověkých uliček se vydáme k chrámu
sv. Marka se slavným dělem Lotrščak a romantickou alejí
Strossmartre. Zájemci o další dechberoucí výhledy budou
mít možnost navštívit také vyhlídkovou terasu v 16. patře
mrakodrapu poblíž hlavního náměstí Bana Jelačiča. Všudypřítomná tradiční medová srdce zvaná Licitar nás dovedou až na hlavní adventní trhy, kde můžeme ochutnávat
oku i chuti lahodící pokrmy a nápoje (pečený závin štrukli
zalitý smetanou, místní káva Franck, nugáty Bajadera a
vánoční punče a skvělá místní vína). Nakoupíme netradiční suvenýry a můžeme až do ranného večera nasávat
úžasnou vánoční atmosféru města. Pro milovníky kuriozit je možnost návštěvy muzea iluzí nebo vyhlášeného
muzea lidských rozchodů. V podvečer (kolem 18:30) se
vydáme na pohodovou cestu zpět do maďarských lázní
Bükfürdö, kam dorazíme ve večerních hodinách.
3. den (neděle): po výborné snídani využijeme ještě
odpočinku v léčebné a zážitkové části lázní Bükfürdő.
V cca 15 hodin se vydáme odpočinutí a plni zážitků zpět
k našim domovům, kde dorazíme ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování, 2 x
snídani a 1x večeři, služby průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Bled

Cena nezahrnuje: vstupy do lázní (cca 370,- Kč/os./
den, pobytová taxa (cca 4,- Euro/os./pobyt - platí se
na místě), komplexní cestovní pojištění včetně storna
(+ 40,- Kč/os./den)
Doporučené kapesné: cca 60,- Euro
Záhřeb

Ljubljana
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Poznávací zájezdy
BUDAPEŠŤ
Termín: 04.04., 17.11.2020

- jednodenní

Krakov

Cena: 799,- Kč

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do
Budapešti, prohlídka nejkrásnějších míst centra Budína
a Pešti s nesčetným množstvím památek - Matyášův
chrám, Rybářská bašta, bazilika sv. Štěpána, Budínský
hrad, Řetězový most, návštěva vyhlášené tržnice s možností nákupů, individuální volno, možnost návštěvy muzeí,
galerií... Návrat zpět v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojištění 40,- Kč/os./den
Doporučené kapesné: cca 20,- Euro

KRAKOV + SOLNÉ DOLY VĚLIČKA
Cena: 799,- Kč

Termín: 05.04., 11.7.2020

OSVĚTIM + KRAKOV
Termín: 28.03., 16.08.2020

Cena: 799,- Kč

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do
Osvětimi, cca 3,5 hodinová prohlídka rozsáhlého areálu Auschwitz a Birkenau s místním průvodcem (překlad
do češtiny), prohlídka autentických míst koncentračního
tábora, odpoledne přejezd do Krakova, dle časových
možností prohlídka zámku Wawel a katedrály - místo
korunovace polských králů, možnost procházky starým
městem „Královskou cestou“ - Kanovnickou ulicí, po
hlavním náměstí, návštěva Sukenice - bývalá tržnice se
suknem, osobní volno - možnost ochutnat místní speciality či nákupy, zájemci mohou navštívit také židovské
město - Synagoga Remuh, Stará synagoga a starý
hřbitov, v podvečer odjezd zpět do ČR, příjezd ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem (WC, klimatizace,
bar), služby česky mluvícího průvodce, skupinové vstupné
do areálu muzea Auschwitz - Birkenau včetně místního
průvodce (český nebo slovenský výklad nebo překlad do
češtiny našim průvodcem)
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 40,Kč/os./den, povinný poplatek za audio sluchátka do
Osvětimi 6,- Zloty (cca 42,- Kč) - platí se na místě,
vstupy v Krakově
Doporučené kapesné: cca 80,- Zloty

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do
Krakova, dle časových možností fakultativně návštěva
zámku Wawel a katedrály - místo korunovace polských
králů, poté možnost procházky starým městem „Královskou cestou“ - Kanovnickou ulicí, po hlavním náměstí,
návštěva Sukenice - bývalá tržnice se suknem, Mariánský
kostel... Po poledni odjezd do Věličky, návštěva solných
dolů (návštěvníci připlácí povinný poplatek za vstup),
které jsou v provozu nepřetržitě od 13. století a stále se
zde dobývá stolní sůl. Patří k nejstarším světovým solným
dolům na světě. Důl je 327 m hluboký a celková délka
chodeb dosahuje 300 km. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout 3,5 km dlouhou trasu, která zahrnuje prohlídku

Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojištění 40,- Kč/os./
den, vstupné do solných dolů 89,- Zloty (cca 550,- Kč),
děti do 15-ti let a studenti do 25-ti let s průkazem studenta platí snížené vstupné 69,- Zloty (cca 430,- Kč)
platba na místě, případné vstupy v Krakově
Doporučené kapesné: cca 100,- Zloty

Nejimpozantnější přírodní úkaz Rakouska

Termín: 20.06., 19.09.2020

Cena: 799,- Kč

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, dopoledne
příjezd k soutěsce v národním parku Gesäuse. Soutěska
Wasserlochklamm je jedna z nejimpozantnějších přírodních úkazů Rakouska a nachází se zde několik úchvatných kaňonů, přírodních koryt, hlubokých tůní, krasových
pramenů a 5 vodopádů, ze kterých se z výšky 152 m valí
průzračně čistá horská voda. Před vstupem do soutěsky je potřeba přejít přes 65 m dlouhý visutý most, který
se vznáší ve výšce 20 m nad řekou Salza. V prostředí
soutěsky je postaven bezpečný systém lávek, žebříků
a můstků s převýšením až 325 m. Na vrcholu se nachází
terasa s výhledem na celé údolí řeky Salza. Poté přejedeme alpskou silnicí do lyžařského a turistického centra
nacházejícího se v nadmořské výšce 1500 m. Odtud je
možné se dostat na vrchol Hochkar 1808 m pěšky za
cca 1 hod. nebo čtyřsedačkovou lanovkou, která vede na
předvrchol Hochkaru, odtud 20 minut pěšky. Z vrcholu je
panoramatický výhled na Alpy včetně “Štýrského Matterhornu“ vrcholu Lugauer. V případě nepříznivého počasí je
možné navštívit jeskyně Ötscher Tropfsteinhöhle.

Cena nezahrnuje: vstup do soutěsky (cca 6,50 Euro
dospělí, cca 4,- Euro děti do 15-ti let), lanovka (dospělý
14,5 Euro, dítě 9,- Euro), jeskyně (dospělý 4,- Euro, dítě
2,5 Euro), komplexní cestovní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 40,- Kč/os./den
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Cena zahrnuje: dopravu autokarem, služby česky mluvícího průvodce, poplatek za vstup skupiny do areálu
solných dolů Vělička včetně místního průvodce (český
nebo slovenský výklad nebo překlad do češtiny našim
průvodcem)

SOUTĚSKA
WASSERLOCHKLAMM + HOCHKAR

Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce, pojištění CK
ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Osvětim

soch historických i mýtických postav vytvořených z kamenné soli. Za pozornost stojí také klenuté síně, kaple,
podzemní jezero a výstava, přibližující historii těžby soli.
Důl tak bývá nazýván také „polskou solnou katedrálou“.

Doporučené kapesné: cca 30,- Euro

RAKOUSKO - MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
Termín: 18.07., 05.09.2020

Cena: 799,- Kč

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách přes Vídeň
a Mixnitz, příjezd k Medvědí soutěsce kolem 10:00 hod.,
celodenní procházka úzkou roklí protkanou 164 žebříky,
lávkami a můstky nad vodopády horské říčky Mixnitz
s nádhernými výhledy na okolní přírodu, prohlídka kostelíka ukrytého pod skálou..., po 16. hod. odjezd zpět do ČR,
návrat v pozdních večerních hodinách
Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 40,- Kč
/os./den., vstup do soutěsky cca 3,5 Euro/dospělí,
2,6 Euro/děti
Doporučené kapesné: cca 15-20,- Euro

Poznávací zájezdy
SLOVENSKO
BRATISLAVA, HUSÍ HODY
A THERMALAQUAPARK SENEC
Dvoudenní zájezd - Bratislava, Slovenský Grob,
koupání v termálních lázních na Slunečných jezerech v Senci a skvělá večeře - HUSÍ HODY v ceně !

Termín: 24.10.-25.10.2020

Cena: 2.590,- Kč

Program zájezdu:
1. den: v ranních hodinách se vydáme na Slovensko
(nástupní místa po trase), před polednem přijedeme
k hradu Devín, následuje prohlídka. Pokračujeme do
Bratislavy, kde si prohlédneme s průvodcem Bratislavský hrad, Staré město s domem U dobrého pastiera,
korunovační Dóm sv. Martina, Michalskou věž Pálffyho,
Kaglevichův, Esterházyho a Apponyho palác, vyhlídku z
Mostu SNP, Modrý kostol, starou a novou radnici... V podvečer přejedeme do dnešního cíle naší cesty - do blízké
obce Slovenský Grob, kde nás čeká nezapomenutelná
večeře - Husí hody, přímo ve stylové restauraci penzionu. Ubytování, nocleh.
2. den: posnídáme a vydáme se do moderního komplexu
termálních lázní Thermalaquapark Senec, kde strávíme
3-4 hodiny koupáním a vodními atrakcemi. Odpoledne se
vydáme zpět domů.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 1 x ubytování ve
2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením v rodinném penzionu, 1 x snídani, 1 x večeři - Husí hody (předkrm
- plněné lokše s husí paštikou, 1/4 pečené husy, zelí a
dezert), služby česky mluvícího průvodce, pojištění CK ve
smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
pojištění storna + 40,- Kč/os./den, vstupy do Thermalaquapark Senec - cca 13,- Euro/os./3 hodiny (případně
+ 8,- Euro za saunový a wellness svět), nápoje u večeří,
případné drobné platby za vstupy v Bratislavě
Doporučené kapesné: vstupy cca 20 Euro + nápoje...

SLOVENSKO
BRATISLAVA A HUSÍ HODY
Jednodenní zájezd - Bratislava,
Slovenský Grob a skvělá večeře - HUSÍ HODY

Termín: 31.10.2020
Cena: 1.690,- Kč
Program: v ranních hodinách se vydáme na Slovensko
(nástupní místa po trase), před polednem přijedeme
k hradu Devín, následuje prohlídka. Pokračujeme do
Bratislavy, kde si prohlédneme s průvodcem Bratislavský
hrad, Staré město s domem U dobrého pastiera, korunovační Dóm sv. Martina, Michalskou věž Pálffyho, Kaglevichův, Esterházyho a Apponyho palác, vyhlídku z Mostu
SNP, Modrý kostol, starou a novou radnici... V podvečer
přejedeme do dnešního cíle naší cesty - do blízké obce
Slovenský Grob, kde nás čeká nezapomenutelná večeře
- Husí hody, přímo ve stylové restauraci penzionu. Odjezd
zpět do ČR, návrat v brzkých ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, večeři - Husí hody
(předkrm - plněné lokše s husí paštikou, 1/4 pečené
husy, zelí a dezert), služby česky mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
pojištění storna + 40,- Kč/os./den, nápoje u večeří, případné drobné platby za vstupy v Bratislavě
Doporučené kapesné: vstupy cca 10 Euro + nápoje...

- Slovensko

SLOVENSKO
HRADY A ZÁMKY
s koupáním v termálních lázních
Spišský hrad, Levoča, Kežmarský hrad,
Ľubovňanský hrad a skanzen,
Kremnica a Bojnice

Termín: 08.05.-10.05., 04.07.-06.07.2020
Cena: 2.790,- Kč
Program zájezdu:
1. den: v brzkých ranních hodinách se vydáme na Slovensko, dopoledne dorazíme na Spišský hrad (UNESCO),
který je se svým půdorysem téměř 42.000 m2 jedním z
největších hradních komplexů v Evropě. Po poledni nás
čeká město Levoča - která si zachovala charakter středověkého města s gotickým kostelem svatého Jakuba
(s nejvyšším dřevěným gotickým oltářem na světě), největším obdélným středověkým náměstím na světě, které
je obklopeno řadou cenných, renesančních měšťanských
domů a budovou překrásné radnice.
V podvečer nás čeká přejezd do oblasti Kežmarku,
Zájemci mohou navštívit termální koupeliště Vrbov.
2. den: po dobré snídani se vydáme k Ľubovňanskému
hradu, který patří již od 13. století k dominantám celého
egionu. Pod hradem se nachází skanzen Gazdovský dvor,
kde si můžeme prohlédnout, jak se žilo v podhradí. Po
poledni se vydáme do nedalekého historického městečka
Kežmarok, kde navštívíme Kežmarský hrad založený
Štefanom Zápaľským, kterého tím pověřil přímo Matej
Korvín. V podvečer se pak přesuneme do oblasti Liptova,
kde se ubytujeme.
3. den: vyspaní a dobře nasnídaní se vydáme na poslední
den našeho putování za hrady a zámky Slovenska. Dnes
nás čeká Kremnice s dominantním městským hradem
a expozice mincovny. Následně se přesuneme do Bojnic,
kde budete mít možnost navštívit zámeckou zahradu,
zoologickou zahradu nebo interiéry zámku, na kterém se
točilo spoustu pohádek.
Návrat v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, 2 x ubytování
ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením v
rodinném penzionu, 2 x snídani, služby česky mluvícího
průvodce, pojištění CK dle zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
pojištění storna + 40,- Kč/os./den, vstupy do termálních
parků a navštívených objektů
Doporučené kapesné: vstupy do hradů a zámků cca
35,- Euro + do láz
lázní cca 33,- Euro
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SLOVENSKO

TR
(M
TRNAVA
(MALÝ
ŘÍM) A BRATISLAVA
dvoudenní zájezd – Trnava a Bratislava

Termín: 16.05.-17.05.2020 Cena: 1.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách. Příjezd v
dopoledních hodinách do Trnavy, kterou nazývají
Malý Řím a to zejména kvůli velkému počtu kostelů ve městě a jeho okolí - Kostel sv. Anny, Kostel sv.
Jakuba, Kostel sv. Heleny, Kostel Nejsvětější Trojice,
Kostel nanebevzetí Panny Marie a ještě mnoho dalších. Jako jedno z mála měst na Slovensku má Trnava
zachované i dvě synagogy. Naše poznávání začneme
výstupem na městskou věž, která se nachází v centru
města a odkud se rozhlédneme po okolí. Navštívíme
hlavní městský chrám - kostel sv. Mikuláše, největší
chrám Kostel sv. Jána Křtitele, kde se nachází největší
oltář ve Střední Evropě postavený ve stylu raného baroka. Podíváme se k městským hradbám a posedíme
v některé z kavárniček v historickém centru města. V
odpoledních hodinách nás autobus zaveze do Bratislavy, kde si ještě uděláme krátkou vyhlídkovou jízdu
městem a potom se odebereme na ubytování. Nocleh
2. den: den začneme dobrou snídaní, po které nás
čeká panoramatická plavba pod Bratislavskými mosty
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SLOVENSKO AKTIVNĚ

poznávání + turistika + koupání v lázních
BRATISLAVA, SENEC, SÚĽOVSKÉ SKÁLY, STŘÁŽOVSKÉ VRCHY, SLNEČNÁ JEZERA, AQUATHERMAL SENEC, Slovenské „Mrtvé moře“ - LÁZNĚ
PODHÁJSKA...

Termín: 20.06.-22.06., 25.08.-27.08.2020
Cena: 3.790,- Kč
Návrh programu zájezdu:
1. den: z ČR se vydáme v ranních hodinách do osobního přístavu v Bratislavě, kde zahájíme prohlídku plavbou
lodí „pod Bratislavskými mosty“, kdy se nám naskytne
neobvyklý pohled na hlavní město Slovenska z paluby vyhlídkové lodi. Po plavbě vyjedeme autobusem na Slavín,
kde začne naše prohlídka Bratislavy. Uvidíme Bratislavský
hrad, Dóm sv. Martina, Hlavné námestie, Starú radnicu,
Primaciálny Palác, SND a další. Ubytujeme se v hotelu
v Senci u Slnečných jazier.
2. den: po snídani se vydáme do Národní přírodní rezervace Súľovské skály, která je součásti CHKO Stážovské
vrchy. Rezervace láká svojí drsnou romantikou a fantastickými skalními útvary i ﬁlmaře. Natáčela se tu např. známá pohádka Král Sokolů. Uvidíme obří kamenné sloupy
připomínající monstrózní termitiště, impozantní kaňony,
soutěsky, skalní hrady, tiesňavy a vodopády. V odpoledních hodinách se vrátíme zpět k Slnečným jezerám,
kde nás na hotelu čeká výborná večeře. Čas po večeři
můžeme využít k procházce kolem jezer nebo k návštěvě
Vodního světa Aquathermal Senec (nachází se v blízkosti
hotelu a je v provozu až do 22 hod.)
3. den: po snídani opustíme hotel a našim autobusem
se přesuneme ke „Slovenskému Mrtvému moři“ – tak
se totiž říká termálním lázním Podhájska, kde můžeme
využít služeb termálního koupaliště (9 bazénů) nebo Wellness centra Aquamarin s vodou teplou až 40 stupňů.
A proč Slovenské mrtvé moře? Jeho voda je totiž unikátem srovnatelným s vodou Mrtvého moře (množství
a léčebné účinky minerálů). Po příjemně strávených hodinách se odpoledne vydáme na cestu zpět do ČR. Příjezd
do Brna kolem 20 hod. večer.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem
(WC, občerstvení), 2 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu 3*** v Senci se snídaněmi formou bufetu,
plavbu lodí po Dunaji v Bratislavě, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den, vstupné
Aquathermal Senec - 13,- Euro za osobu na 3 hodiny
- platí se na místě, vstupné Termální koupaliště Podhájská - 7,- Euro za osobu na celý den (platí se na místě),
vstupné Aquamarin Podhájska - 12,- Euro za osobu na 3
hodiny (platí se na místě), pobytové taxy (platí se hotově
přímo v hotelu v Senci)
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 990,- Kč
s neobvyklými pohledy na město z paluby vyhlídkové
lodi. Po návratu do přístavu se vydáme na prohlídku
Bratislavy, kde si prohlédneme Bratislavský hrad, Staré město s domem U dobrého pastiera, korunovační
Dóm sv. Martina, Michalskou věž Pálffyho, Kaglevichův, Esterházyho a Apponyho palác, vyhlídku z Mostu SNP, Modrý kostol, starou a novou radnici, Slavín.
V odpoledních hodinách si dáme pauzu v některé z
mnoha Bratislavských kaváren a poté se již vydáme
autobusem zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 1 x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc.
zařízením v hotelu kategorie 2**/3*** se snídaní, služby česky/slovensky hovořícího průvodce, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj
+800,- Kč, vstupy do navštívených objektů, komplexní cestovní pojištění 40,- Kč/os./den
Doporučené kapesné: cca 40,- Euro
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Poznávací zájezdy
Salzburg

BUDAPEŠŤ
S TERMÁLNÍMI LÁZNĚMI
21.03.-22.03., 31.10.-01.11.2020
Cena: 2.490,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do
BUDAPEŠTI, prohlídka nejkrásnějších míst centra Budína a Pešti s nesčetným množstvím památek - Matyášův
chrám, Rybářská bašta, bazilika sv. Štěpána, Budínský
hrad, Řetězový most, návštěva vyhlášené tržnice na náměstí Vörösmarty, volno k nákupům či návštěvě muzeí
a galerií, večer odjezd na ubytování v hotelu.
2. den: snídaně, poté odjezd do centra města, kde se
v příjemném parku nacházejí termální lázně Széchenyi
- jedny z největších a nejslavnějších termálních lázní
v Evropě, kde si návštěvníci užijí termální vanové koupele,
sauny i venkovní termální bazény. V případě zájmu je
možné využít tento den k dalšímu prozkoumávání centra
Budapešti. Odpoledne se vydáme zpět do ČR, příjezd
v pozdních večerních hodinách.
Termín:

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem,
ubytování v hotelu, 1 x snídaně, služby průvodce, pojištění
CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.

SALZBURG + ORLÍ HNÍZDO
Obersalzberg, Orlí hnízdo, Königsee, Salzburg
Ubytování v penzionu se snídaní v ceně !!!

13.06.-14.06., 12.09.-13.09.2020
Cena: 2.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do
OBERSALZBERGU, místo zbytků Hitlerova sídla, možnost
návštěvy podzemní pevnosti, dále se pokračuje místním
autobusem až do KEHLSTEINU (Hitlerovo „Orlí hnízdo“)
s jedinečnými výhledy na okolní vrcholy Alp a na
Salzburg. V odpoledních hodinách výlet k romantickému
jezeru KÖNIGSEE pod monumentálním skalním masivem
Watzmannu. Zájemci mohou absolvovat projížďku loďkou
ke kostelu sv. Bartoloměje. V podvečerních hodinách
odjezd na ubytování.
Termín:

HOLANDSKO
Allsmeer - Amsterdam - Zaanse Schans
- Den Haag – Rotterdam - Keukenhof
- SeaLife Scheveningen
Země tulipánů, větrných mlýnů, sýrů, kanálů
a fantastického květinového parku

Termín: 15.04.-19.04.2020

Cena: 6.990,- Kč

Program zájezdu:
1. den: odjezd z ČR v dopoledních hodinách (z Brna v cca
15:00 hod.), noční přejezd přes Německo do Holandska.
2. den: v ranních hodinách příjezd do Holandska, prohlídka největší květinové burzy světa Flora Holland v
Allsmeeru. Následně přejezd do korunovačního města
Amsterdamu - pěší prohlídka centra města, návštěva
brusírny diamantů, Čínské čtvrti včetně známých „Červených luceren“. V podvečer ubytování v hotelu.
3. den: po snídani odjezd na prohlídku Naardenu - místa
posledního odpočinku učitele národů Jana Amose
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2. den: snídaně, poté odjezd do Salzburgu - hlavní město spolkové země, rodiště W. A. Mozarta (možnost návštěvy jeho rodného domu), město s malebnými uličkami, romantickými náměstími, významnými kostely (Dóm,
starobylý kostel sv. Petra a kostel sv. Františka), pevností
Hohensalzburg a krásným zámkem Mirabell na druhém
břehu řeky Salzach. Příjezd do ČR v pozdních večerních
hodinách.

Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj
+500,- Kč, vstupy do navštívených objektů, vstupné
do termálních lázní cca 500,- Kč/os./den, komplexní cestovní pojištění včetně storna (40,- Kč/os./den)
Doporučené kapesné: cca 50,- Euro

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem,
ubytování v penzionu, 1 x snídaně, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj
+800,- Kč, vstupy do navštívených objektů, komplexní
cestovní pojištění 40,- Kč/os./den
Doporučené kapesné: cca 60,- Euro

Komenského, po prohlídce přejezd do květinového parku
v Keukenhofu - návštěva rozlehlých zahrad, s nádhernými
kvetoucími tulipány. Večer návrat na ubytování.
4. den: po snídani přejezd do skanzenu Zaanse Schans
- historické vesnice s větrnými mlýny, ukázka výroby
dřeváků a sýrů, po prohlídce přejezd do města Haagu
- prohlídka historické části města včetně královského paláce (exteriér), soudního dvora, justičního paláce
a Binnenhofu - shromaždiště Generálních stavů. Následně
přejezd k Madurodamu - prohlídka unikátního miniaturního městečka, kde se seznámíme na malém prostoru s
celým Holandskem. V odpoledních hodinách procházka
po pobřeží Severního moře s možností návštěvy podvodního světa SeaLife Scheveningen doslova procházka
po mořském dně se skleněným tunelem, obklopeným
180 000 litry mořské vody, v níž volně plavou žraloci,
rejnoci, želvy a jiní mořští živočichové. V podvečerních
hodinách přejezd do Rotterdamu – okružní prohlídka
města autobusem se zastávkou u nejvyšší věže Holandska (185 m), fakultativně vyjížďka do vysoké restaurace

Budapešť - lázně Széchenyi

s vyhlídkou na celé město a přístav. Ve večerních hodinách odjezd přes Německo do ČR.
5. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2 x
ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích hotelu, 2 x snídani,
služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy a fakultativní výlety a služby,
komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh
a storna 40,-Kč/os./den, příplatek za jednolůžkový pokoj
+ 2.900,- Kč
Doporučené kapesné: cca 70,- Euro
Aktuální nabídky poznávacích zájezdů
naleznete na stránkách www.bontonck.cz

Poznávací zájezdy
KARNEVAL V BENÁTKÁCH 2020
ubytování v hotelu *** s polopenzí
náměstí St. Marco, bazilika St. Marco,
Dóžecí palác, Campanilla, kostel Frari,
chrám Santa Maria della Salute, Celnice,
kanál la Grande, Ponte di Rialtom, návštěva
ostrovů Murano a Burano a mnohem více...

doprava kvalitním autobusem - zkušený průvodce
Termín: 20.02. - 23.02.2020

Cena: 4.490,- Kč

Program zájezdu:
1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách do Itálie
2.den: ráno dorazíme do Punto Sabbioni, kde si dáme
v autobuse dobrou kávu a následně poplujeme lodí do
centra dění vyhlášeného karnevalu - na náměstí sv.
Marca v Benátkách. Z tohoto místa začne naše prohlídka vedená zkušeným průvodcem, prohlédneme si mimo
jiné baziliku sv. Marca (nejexotičtější evropský křesťanský chrám v byzantském stylu), impozantní Dóžecí palác
ve stylu benátské gotiky, špičatou věž Kampanila, která
shlíží na celé Benátky, kostel Frari, který se pyšní díly
Tiziana a neopomeneme také nejkrásnější barokní
chrám Santa Maria della Salute. V průběhu prohlídky
Benátky

- Itálie

Benátek budeme mít také volný čas na ochutnání skvělého cappuccina, pizzy a nákupy tradičních suvenýrů.
Před podvečerním odjezdem na hotel spatříme starou
Celnici, která hlídala město a kontrolovala přijíždějící
lodě a odkud budeme mít další nádherný pohled
na náměstí sv. Marka plného karnevalového veselí.
Jedinečnou atmosféru karnevalu završíme ubytováním
v hotelu*** v oblasti Lido di Jesolo, dobrou večeří
o třech chodech a necháme si zdát pravý italský sen...
3.den: po dobré snídani nás bude čekat další nádherný
den v Benátkách, kde budeme mít možnost navštívit
ostrov Murano, vyhlášený výrobou světoznámého Benátského skla a ostrov jemných krajek Burano. Odtud se
vrátíme do centra Benátek, kde si budeme dále užívat
nezapomenutelnou atmosféru jedinečného karnevalu,
prohlédneme si ještě další památky a hlavní tepnu města
- Canal Grande a Most Zlatníků - Ponte di Rialto, k večeru se vrátíme do přístavu a vyrazíme na pohodlnou
cestu zpět do našich domovů.
4. den: příjezd do výstupních míst v ČR v ranních
hodinách
Ubytování: Hotel kategorie*** - ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením (sprcha, WC)
v přímořském letovisku Lido di Jesolo.
Strava: servírovaná snídaně a večeře o 3 chodech
podávaná v hotelové restauraci
Cena zahrnuje: dopravu autokarem (občerstvení za
Kč), ubytování v hotelu *** s polopenzí (snídaně a večeře), služby česky mluvícího průvodce, vstupní poplatky do oblasti Benátek, pojištění CK ve smyslu zákona
159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh
a storna + 40,- Kč/os./den, vstupy do některých navštívených památek Dóžecí palác, Campanilla, Museo

Correale, Námořní muzeum, Academia (vstupné se
pohybuje v rozmezí 2,- až 13,- Euro za osobu - průvodce sjedná na místě skupinové slevy), lodní přepravu
z Punta Sabione do Benátek - platná pro všechny linky
v Benátkách na 48 hodin včetně výletu na Murano
a Burano - cca 30,- Euro, možnost zajištění plavby
gondolou...
Příplatek za jednolůžkový pokoj: + 400,- Kč
Poznámka: sled navštívených památek jednotlivých
dnů v Benátkách může být upraven (pozměněn) dle
aktuální situace, počasí, dopravní situace apod. Zájezd
se uskuteční při obsazení min. 40 osobami.
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Poznávací zájezdy

nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

AKTIVNÍ SLOVINSKO
POZNÁVÁNÍ, TURISTIKA, KOUPÁNÍ V LÁZNÍCH
krápníkové jeskyně Jama Pekel a turistika v Pohorje,
Klášter Žiče, vinařství Zlati Grič, lázně Lendava,
Maribor, Ptuj
4 denní autokarový zájezd s polopenzí

Termín: 09.04. - 13.04. Velikonoce,
24.10. - 28.10.2020 (svátek 28.10.),
bungalovy Lipov Gaj přímo v lázeňském komplexu Lendava
Cena: 6.490,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd ve večerních hodinách
2. den: příjezd dopoledne do Slovinska, návštěva jeskyně Jama Pekel - jedna z nejhezčích krápníkových jeskyní
s dravou podzemní říčkou a vodopádem. Poté se vypravíme za tajemnou atmosférou nejstaršího kartuziánského kláštera Žice (mimo Francii a Itálii), který byl založen
v roce 1164. Ve spodní části kláštera navštívíme restauraci Gastuž, jednu z nejstarších dodnes funkčních
restaurací ve Slovinsku (1467) a ochutnáme tradiční jídlo.
Po obědě bude pro zájemce připravena prohlídka vyhlášeného vinařství Zlati Grič s ochutnávkou vína a možností
jejich nákupu. Odpoledne odjedeme do lázní Lendava
a ubytujeme se v krásných bungalovech Lipov Gaj přímo v lázeňském komplexu (vstup do termálních lázní je
v ceně ubytování), povečeříme a můžeme ještě relaxovat
v termálních lázních či wellness.

Ptuj

- Slovinsko

hrad Predjama

3. den: po výborné snídani formou švédského stolu nás
bude čekat výlet do historického města Ptuj (UNESCO),
které leží na řece Dráva a řadí se mezi nejstarší města
ve Slovinsku. Historie města začíná už v době kamenné,
ale největší rozkvět zažívalo za dob Římské říše. Průvodce
nás zavede úzkými uličkami města až k hradu Ptuj, jehož
západní věž patří k nejstarším stavbám v zemi. Milovníci skvělého vína si nenechají ujít skleničku v nejstarším
vinném sklípku. V Ptuji je několik možností nákupu výborného vína přímo v prodejnách jednotlivých vinařství, které
se těší oceněním z celého světa. Odpoledne se vrátíme
zpět do Lendavy na večeři. Samozřejmě můžeme využít
termálních bazénů lázeňského komplexu (zdarma). Ti,
kteří nechtějí tento den výletovat mohou strávit celý den
odpočinkem v lázních (volný pohyb po celý den mezi ubytováním a termálními bazény komplexu Lendava).
4. den: po snídani se vydáme na další výlet, tentokráte
s lehkou turistikou. Lanovou dráhou vyjedeme na Pohorje.
Kde je fantastický výhled na Maribor, údolí řeky Drávy,
Kozjak a okolní vinohrady, které se táhnou až do Rakouska. Z Bellevue dojdeme stezkou ke kostelu sv. Bolfenka,
a pak se budeme pohybovat po severním svahu až k vyhlídkové věži Razglednik. Navštívíme turistický hostinec
Gostišče-Dom Jelka, kde nabereme novou dávku energie

SLOVINSKO

na terase s výhledem na údolí řely. Po svačině se vydáme
zpátky k Bellevue a odjedeme další lanovou dráhou dolů.
Po procházce historickým centrem městečka Maribor se
budeme vracet zpět na večeři do lázní Lendava a využijeme naposledy léčivých a relaxačních bazénů lázeňského
komplexu.
5. den: po snídani se rozloučíme s Lendavou a vydáme
se na Ostrov lásky na řece Muře, který se proslavil nejen
díky milostným dostaveníčkům, ale hlavně díky unikátnímu plovoucímu mlýnu, který je dodnes funkční, a který
si také prohlédneme. Poté pojedeme místním přívozem
do vesnice Lžakovci, kde navštívíme tradiční lisovnu dýňového oleje. Odpoledne se vydáme zpět domů, příjezd
v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3 x ubytování v
bungalovech Lipov Gaj s polopenzí, neomezený vstup do
lázní a saun, služby česky mluvícího průvodce
Cena nezahrnuje: registrační poplatek 1,- Euro/os./pobyt a lázeňskou taxu 1,27 Euro/os/den (platí se na místě
hotově na recepci), komplexní cestovní pojištění včetně
léčebných výloh a storna (40,- Kč/os./den), příplatek za
jednolůžkový pokoj (500,- Kč/noc)
Doporučené kapesné: na vstupy a lanovku 45,- Euro

soutěska Vintgar

pohodová turistika v Julských Alpách
a Triglavském národním parku, jeskyně Postojna,
romantické večery u jezera Bled, starobylá Škofja Loka
Ubytování v hotelu*** s polopenzí v ceně !!!

Termín: 30.04. - 04.05.2020
Cena: 6.290,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd v pozdních večerních hodinách, noční přejezd přes Rakousko do Slovinska
2. den: ráno přijedeme autobusem do Slovinska. Pěšky se vydáme k nejznámější slovinské soutěsce Vintgar,
kde se projdeme po vyhlídkové trase podél divoké řeky
s peřejemi. Soutěska Vintgar je dlouhá 1,6 km a na jejím konci na nás bude čekat nádherný 16 metrů vysoký
hučící vodopád Šum. Přijedeme do města Bled, kde se
ubytujeme v hotelu. Odpoledne nás čeká plavba po jezeře
Bled ke kostelíku Panny Marie, kde si můžete zazvonit na
zvon přání. Návrat do hotelu a večeře.
3. den: po dobré snídani se přesuneme na jih Slovinska
a navštívíme jeskyni Postojna. Krasový jeskynní systém
dosahuje délky přes 20 kilometrů. Pro veřejnost je zpřístupněno neuvěřitelných více než 5 kilometrů chodeb.
Část trasy návštěvníci absolvují turistickým vláčkem
jezero Bled
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(prohlídková trasa je nejdelší veřejně přístupnou jeskynní
trasou na světě). Po procházce parkem se přesuneme
autobusem k hradu Predjama, který patří k nejvíce fascinujícím hradům na světě. V podvečer se vrátíme do
Bledu, povečeříme v hotelu.
4. den: po snídani odjedeme autobusem do oblasti kolem
Bohinjského jezera. Společně navštívíme nejznámější a
nejkrásnější vodopád Savica. Pak přejedeme ke spodní
stanici lanovky, odkud nás čeká výjezd na horu Vogel
(1540 m n.m.), kde si dáme kávu na vyhlídkové terase
s nádherným pohledem na Bohinjské jezero. Posilněni
dobrou kávou si uděláme malý turistický okruh uprostřed
vápencových skal s krásnými výhledy na Julské Alpy a
národní park Triglav. Potom půjdeme k Bohinjskému jezeru (největší ve Slovinsku) položenému ve výšce 525
m n. m. Jezero se řadí mezi nejhezčí místa. Výletní lodí
poplujeme do vesnice Ribčev Laz. Při plavbě po jezeře
budeme znovu okouzleni výhledy na překrásné okolní
hory. Po vystoupení navštívíme kostel sv. Jana. Navečer
se naposledy vrátíme k jezeru Bled na večeři a poslední
romantický večer ve Slovinsku.
5. den: po snídani nás čeká zastávka na nákup slovinských specialit a poté prohlídka nádherného starobylého
města ŠKOFJA LOKA s hradem, kapucínským mostem,

kostelem svatého Jakuba a dalšími pamětihodnostmi.
Odpoledne odjezd zpět do ČR. Návrat v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3 x ubytování ve
dvoulůžkových pokojích hotelu*** v Bledu s polopenzí,
služby česky mluvícího průvodce.
Cena nezahrnuje: registrační poplatek 1,- Euro/os./pobyt a lázeňskou taxu 1,27 Euro/os/den (platí se na místě
hotově na recepci), komplexní cestovní pojištění včetně
léčebných výloh a storna (40,- Kč/os./den), příplatek za
jednolůžkový pokoj (1.000,- Kč/noc), lanovky a vstupy do
navštívených objektů.
Doporučené kapesné: cca 90,- Euro

jeskyně Postojna jama

Poznávací zájezdy

- Itálie

Vatikán

ITÁLIE - PERLY NEAPOLSKÉHO
ZÁLIVU
NEAPOL, ISCHIA, POMPEJE, VESUV,
CAPRI, VATIKÁN, ŘÍM

s pobytem na termálním ostrově ISCHIA
Termín: 04.05.-10.05., 15.06.-21.06., 06.07.-12.07.,
27.07.-02.08., 28.09.-04.10.2020
Cena: 8.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd v ranních hodinách v 6:30 hod. z Brna
přes Velké Meziříčí, Jihlavu, Humpolec, Vlašim (Střechov), Prahu, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a Rozvadov do Německa, Rakouska a Itálie.
2. den: ráno příjezd do Neapolského zálivu, přejezd
na Ischii, ubytování na hotelu v odpoledních hodinách.
Odpoledne fakultativně okruh ostrovem Ischia klimatizovaným autobusem. Uvidíte např. Aragonský hrad,
městečka Ischia Porto a Ponte, Barano, Fontana, Forio,
čekají Vás zastávky na vyhlídkách v Serrara Fontana, na poloostrůvku Sant‘ Angelo s možností nákupu
koření a ochutnávkou místních likéru. Možnost koupání
v termálních bazénech nebo v moři, večeře, nocleh. (cca
18,- Euro/os.)
3. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu, přejezd trajektem na pevninu. Poté odjezd busem k sopce
Vesuv a pěší výstup k samotnému jícnu vulkánu. Následuje návštěva Pompejí, prohlídka bývalého antického
města, jež bylo zničeno a zasypáno v r. 79 při výbuchu
sopky. Návrat na Ischii možnost koupání v termálních
bazénech nebo v moři, večeře, nocleh. (cca 57,- Euro/
os. + vstup na Vesuv cca 10,- Euro/os. a vstup do
Pompejí cca 15,- Euro/os., zájezd se může jet v opačném pořadí).
4. den: po snídani odjezd autobusem do přístavu. Jízda
lodí na malebný ostrov Capri, jednoho z nejkrásnějších a
Neapol

Capri

nejatraktivnějších ostrovů v Tyrhénském moři. Následuje
prohlídka ostrova. Minibusy a pěšky navštívíme přístav,
město Capri a Anacapri, případně individuálně vily San
Michele (cca 7,- Euro/os.) a Monte Solaro -nejvyšší
vrchol ostrova (cca 10,- Euro/os.), z něhož je velkolepý
výhled na celý ostrov a Neapolský záliv, Vesuv a okolní
ostrovy. Dále je možná okružní plavba lodí kolem ostrova. Navečer odjezd lodí zpět na Ischii, možnost koupání
v termálních bazénech nebo v moři, večeře, nocleh. (cca
82,- Euro/os. včetně lodičky kolem ostrova). Dle času
možnost koupání na Capri.
5. den: odpoledne Pizza party (dvouhodinový program).
Budete moci ochutnat typickou pizzu nebo si někteří
klienti sami z připravených ingrediencí vytvoří pizzu dle
vlastní fantazie. K příjemné atmosféře v pěkné restauraci
hraje reprodukovaná italská hudba a samozřejmostí je
i výborné ischitánské víno v neomezeném množství.
(cca 15,- Euro/os.).
6. den: po snídani přejezd trajektem na pevninu do Neapole, průjezd městem s výkladem a krátkou zastávkou
na Santa Lucia. Poté odjezd do Říma, přeprava metrem do centra města, kde následuje půldenní prohlídka
s průvodcem - Koloseum, Fórum Romanum, Kapitol a
památník Emanuela II., návštěva Vatikánu s prohlídkou
Sv. Petrského náměstí a křesťanského chrámu sv. Petra.
Ve večerních hodinách odjezd do ČR. (cca 23,- Euro/os.
včetně českého průvodce, sluchátek, vstupu do Vatikánu a lístků na metro).
7. den: příjezd do Prahy (v cca 12:00 hod.) a do Brna
(v cca. 15:00 hod.).
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (video, TV, bar),
obousměrné trajektové lístky, 4 x ubytování v hotelu***/
depandance, s termálními bazény nedaleko moře a pláží
na termálním ostrově Ischia, 4 x polopenze, služby CK
a průvodce, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.

ostrov Ischia - Poseidonův termální park

Ischia - Aragonský hrad

Cena nezahrnuje: výlety a vstupné (např. trajekt na ostrovy Capri a zpět, italské autobusy po ostrovech, okružní plavba lodí kolem Capri, vstup do Pompejí a na Vesuv, metro v Římě, italští průvodci, bezdrátová sluchátka
v Pompejích a v Římě atd.) Pro absolvování kompletního
programu zájezdu bude zapotřebí cca 190,- Euro. Je na
klientech, zda budou chtít celý nebo jen část programu,
nebo odpočívat u moře či v termálních bazénech.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2.000,- Kč/os., cestovní
pojištění včetně storna 40,- Kč/os/den., balkon nebo
terasu 600,- Kč/os./pobyt. Pobytová taxa cca 2,- Euro/
os./noc - platba na hotelu.
Pompeje

Řím - Koloseum
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Ohridské jezero
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TTO
O NEJL
NEJLEPŠÍ Z MAKEDONIE

Skopje, Kaňon Matka, klášter sv. Andreje, Tetovo,
klášterní komplex Arabati Baba Teke, Ohrid
a Ohridské jezero, pevnost Samuila, Bitola, Prilep,
klášter sv. Nauma, prameny řeky Černý Drim...

Termín: 25.09. - 30.09.2020

Cena: 8.990,- Kč

Program zájezdu:
1. den: v dopoledních hodinách se vydáme pohodlným
autobusem přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do
Makedonie. Cestu nám zkrátí povídání zkušeného průvodce i bezva ﬁlmy.
2. den: již ráno započne naše objevování státu Severní
Makedonie. Nejdříve navštívíme hlavní město - Skopje,
které bylo v minulosti významnou křižovatkou obchodních cest. Ve Skopje si prohlédneme náměstí Makedonie s památníkem Alexandra Velikého Makedonského,
kamenný most přes řeku Vardar, navštívíme pevnost
Kale i starou tureckou část Čaršija s bazarem, mešitami
a řadou restaurací a obchůdků. Odpoledne budeme mít
možnost využít lanovku na horu Vodno s Křížem tisíciletí (údajně největší křesťanský kříž na světě, který je
viditelný ze vzdálenosti až 100 km). Závěr dne budeme
obdivovat nádhernou přírodu kaňonu Matka (přírodní
a technický unikát, nejstarší umělé jezero v Makedonii),
kde se můžeme také projet lodí v kaňonu. Příjemná pro-

IN
NOV

KA !

!!

SLOVENSKO
+ UKR
UKRAJINA + POLSKO

velký okruh za nejkrásnějšími památkami,
tradicemi a skvělým jídlem
Košice, Užhorod, Ľvov, Krakov

ubytování v kvalitních hotelích se snídaněmi,
zkušený český průvodce
Termín: 07.05. - 12.05., 06.10. - 11.10.2020
Cena: 5.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd brzy ráno z ČR na Ukrajinu přes Slovensko. Cestou se zastavíme v Košicích, kde si prohlédneme historické centrum města, které je největší
městskou památkovou rezervaci na Slovensku. Hlavním
prostorem je Hlavné námestie s dominantou města
gotickým Dómem sv. Alžbety, který je zároveň i největším kostelem na Slovensku. Uvidíme taky Urbanovou
věž ze 14. století, Kapličku sv. Michala nebo park se
zpívající fontánou. Odpoledne odjedeme na Ukrajinu,
kde se ubytujeme ve městě Užhorod.
2. den: po snídani se vydáme poznávat Užhorod - největší město Zakarpatské Ukrajiny. V Užhorodě nalezneme velké množství českých stop (ve 30. letech 20.
Lvov - budova Státní opery
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cházka nás zavede až ke klášteru sv. Andreje. V podvečer se přesuneme na ubytování a večeři.
3. den: po snídani se vypravíme do města Tetovo, které
je centrem místní albánské menšiny. V Tetovu navštívíme známou Malovanou mešitu s nádhernými exteriéry,
klášterní komplex Arabati Baba Teke (známý také jako
klášter dervišů ze 16. století). Odpoledne se přesuneme do města Ohrid (UNESCO), kde nás ohromí pevnost
cara Samuila s hradbami a nádherným výhledem na
Ohridské jezero. Navštívíme také kostel sv. Klimenta a
sv. Panteleimona, kostel sv. Soﬁe se vzácnými freskami
v interiéru a také antický amﬁteátr. Odpoledne bude věnováno možnosti koupání v Ohridském jezeře. Večer se
vrátíme na ubytování a dobrou večeři.
4. den: odpočinutí a dobře nasnídaní budeme dnes
objevovat krásy města Bitola s jeho historickým bazarem Stara Čaršija, osmanské mešity, ulici Širok Sokak,
pravoslavný chrám sv. Dimitrije a archeologický areál
antického města Heraklea s amﬁteátrem, římskými lázněmi, křesťanskou bazilikou a nádhernými mozaikami.
Odpoledne přejedeme do města Prilep - bývalého sídla
srbského císaře Štěpána Dušana, kde se vydáme turistickou stezkou k pevnostním věžím krále Marka - tzv.
Markovi kuli. Večer se vrátíme do hotelu a povečeříme
další z makedonských dobrot.
Skopje

makedonská příroda tu Tetova

5. den: po snídani přejedeme k Ohridskému jezeru
(UNESCO), které je jedním z největších krasových jezer
na světě a patří k nejhlubším jezerům na Balkáně (místní mu říkají Ohridské moře). Cestou kolem jezera navštívíme klášter sv. Nauma s bohatou freskovou výzdobou
a hrobem sv. Nauma. Loďkou se vydáme k pramenům
řeky Černý drim (jediné řeky ústící do jezera, která je
dlouhá jen 1 km a pramení z krasového dna). Možnost
odpočinku a koupání v Ohridském jezeře. Večer návrat
do hotelu a večeře.
6. den: brzy ráno transfer na letiště a odlet přímou linkou
z Ohridu do Bratislavy nebo Vídně. Možnost zajištění dopravy z Bratislavy nebo Vídně do Brna a dalších míst v ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem
(WC, klimatizace, občerstvení), leteckou přepravu Ohrid
- Bratislava/Vídeň včetně odbaveného zavazadla 20 kg
a malého příručního zavazadla 10 kg (40x20x30 cm),
4 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu 3***,
4 x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu
zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den, vstupy do
navštívených památek a projížďky lodí, lanovky - cca
20,- Euro, transfer z Bratislavy nebo Vídně do Brna
linkovým busem cca 250,- Kč/os.
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.490,- Kč

století tu žila velká česká komunita). V průběhu dne
navštívíme Užhorodský hrad, Zakarpatské krajské muzeum, dřevěný kostel sv. Michala, Katedrálu povýšení
svatého kříže, impozantní stavbu Chrámu Krista Spasitele nebo taky Synagogu (sídlo ﬁlharmonie) postavenou
v Maurském stylu. Můžeme taky usednout do některých
místních kaváren a vychutnat si nádech atmosféry první
ČSR. Večer se vydáme zpět na hotel. Nocleh
3. den: po snídani náš autobus nabere směr Ľvov. Cestou se zastavíme v městě Mukačevo - 2. největší město
Zakaraptské Ukrajiny. Navštívíme mukačevský hrad
Palanok, který byl téměř celý zrekonstruován. Potom se
vydáme na příjemnou procházku rekonstruovaným centrem města, kde si prohlédneme pravoslavný i římskokatolický kostel, radnici „Bílý dům“ ve stylu manýrismu,
případně klášter sv. Mikuláše. V odpoledních hodinách
odjedeme do Ľvova, kde se ubytujeme. Nocleh.
4. den: po snídani se vydáme do centra Ľvova, kterému
se říká Jeruzalém východní Evropy. Za své město ho
považují Poláci i Ukrajinci, před lety byl ale taky zčásti
židovský i rakouský. Je to jedno z nejkrásnějších míst na
Ukrajině. Jeho historické centrum s katolickými, pravoslavnými, řeckokatolickými i arménskými kostely nebo
Lvovskou operou, se formovalo za panování polských
králů a Habsburků a dnes je celé na seznamu památek
UNESCO. Po celodenní prohlídce města se odebereme
zpět na hotel. Nocleh.
5. den: po snídani nastoupíme do našeho autobusu, který nás zaveze do další země našeho putování - Polska.
Po překročení hranice zastavíme na krátkou prohlídku
historického města Przemysl. Je to město mnoha kultur,
se světskými a sakrálními památkami, kterým vévodí částečně gotická a barokní katedrála se zázračnou
alabastrovou soškou Matky Boží Jackové z 15. stol. Po

tradice na Zakarpatské Ukrajiny

ukončení prohlídky povede naše cesta ke Královskému
městu Krakovu, kde se ubytujeme. Nocleh
6. den: Snídaně. Prohlídka Krakova (UNESCO) - královský zámek Wawel s majestátní katedrálou, Královská
cesta, chrám p. Marie s největším gotickým oltářem
na světě, tržnice Sukiennice, městská brána Barbakan,
Collegium Maius, variantně muzeum Czartoryjskych,
židovská čtvrť Kazimierz. V podvečerních hodinách
cesta zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem
(WC, občerstvení), 5 x ubytování ve dvoulůžkových
pokojích hotelu 3*** se snídaněmi, služby průvodce,
pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den, vstupy do
navštívených objektů
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.990,- Kč
Doporučené kapesné: cca 70,- Euro

Aktuální nabídky poznávacích zájezdů
naleznete na stránkách www.bontonck.cz
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To nejlepší
ne
z dolního Slezska
KLODZKO, SOVÍ HORY, PODZEMNÍ MĚSTEČKO
OSÓWKA, SWIDNICA, ZÁMEK KSIĄŻ, WROCLAV

Ubytování v hotelu 3*** s polopenzí
a český průvodce!
Termín: 08.05. - 10.05., 06.11. - 08.11.2020
Cena: 3.890,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd v ranních hodinách do Polska, dopoledne návštěva starobylého Klodzka, kterému dominuje
pevnost nad městem - procházka historickým centrem
města se středověkým mostem připomínajícím Karlův
most v Praze, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde je
pohřben Arnošt z Pardubic, volno, odpoledne odjezd
do přírodního parku Soví hory, které jsou známé ze
2. světové války vybudovanými podzemními továrnami
- návštěva komplexu Osowka, které nechával budovat
Adolf Hitler jako svůj hlavní stan v jižním Polsku, večer
ubytování v hotelu kategorie 3***, večeře, nocleh
2. den: snídaně, dopoledne návštěva starobylého města
Swidnica, rodiště 3. manželky Karla IV. Anny Svídnické

- Polsko

- prohlídka historického centra s hlavním náměstím, katedrála Sv. Stanislava, evangelický kostel Míru - unikátní
dřevěná stavba s ojedinělou a dech beroucí výzdobou
(UNESCO), kolem poledne odjezd k návštěvě zámku
Ksiaz - procházka parkem, prohlídka areálu velkolepého
zámku s podzemními chodbami a vyhlídkovými terasami, prohlídka tropického skleníku, večer návrat na ubytování, večeře, nocleh
3. den: snídaně, dopoledne příjezd do Wroclawi - kulturní metropole Dolního Slezska - polských Benátek,
města založeného českým knížetem Vratislavem - prohlídka historických památek města - Tumský ostrov
s katedrálou sv. Jana Křtitele a dalšími církevními
stavbami, centrum města, hlavní náměstí s velkolepou
budovou radnice a honosnými měšťanskými domy,
budova starobylé univerzity s možností návštěvy bohatě zdobených interiérů (Aula Leopoldina, Oratorium
Marianum) a vyhlídkovou věží, gotické kostely sv. Alžběty a Máří Magdalény, možnost projížďky po řece Odře,
odpoledne odjezd do ČR, příjezd do Brna v pozdních
večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem
(WC, občerstvení), 2 x ubytování ve dvoulůžkových

Wroclav

zámek Ksiaz

pokojích hotelu 3***, 2 x polopenzi, služby průvodce,
pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den, vstupy (zámek Książ, kostel míru ve Swidnici, podzemní město
Osowka, projížďka po řece Odře ve Vratislavi, univerzita
ve Vratislavi) cca 115,- Zloty
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 890,- Kč
Doporučené kapesné: cca 200,- Zloty

komplex Osowka
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Metz, Toul, Nancy, Ribeauvillé, Riquewihr, Colmar,
Kaysersberg, Eguisheim, Turckheim, Kitzheim, Štrasburk
Ubytování v hotelu a český průvodce!
Termín: 06.05. - 10.05.2020
Cena: 6.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd z Prahy ve večerních hodinách, možnost zajištění svozů z Brna
2. den: Lotrinsko: METZ, křižovatka cest od středověku, nejkrásnější gotická katedrála Francie, toulky krajem Lorraine, vinice a domky s červenými střechami,
kraj bílých čápů a možná si dáte i slavné víno Gris de
Toul, TOUL, opevněné město na řece Mosele, osmiboká pevnost a zachovalé hradby, Vaubanova pevnost,
katedrála St-Étienne ve stylu plaménkové gotiky, místní gastronomické speciality, NANCY (UNESCO), sídlo
lotrinských vévodů, elegantní Stanislavovo náměstí
3. den: ALSASKO a alsaská vinná cesta, hrázděná
alsaská městečka: RIBEAUVILLÉ, půvabné městečko
na úpatí tří hradů, hlavní město vína Riesling, indiv.
turistická procházka nebo uličky města, renesanční
kašny, fakult. posezení u slavného Pﬁferhuisu, víno
a místní speciality, RIQUEWIHR, nejkrásnější ves na
vinné stezce, strážní věž ze 13. st., radnice, COLMAR,
centrum starého Alsaska, možnost projížďky lodí po
kanálech, fakultativně typická večeře za příplatek
4. den: COLMAR, čtvrť „Malé Benátky“ s kouzelnou atmosférou uliček s hrázděnými domy, fakult.
lodí po kanálech, Musée d´Unterlinden (Isenheimský
oltář), KAYSERSBERG, rodné město Alberta Schweitzera, kouzelný výhled z hradní věže, EGUISHEIM,
půvabné středověké městečko, ochutnávka vín přímo
u vinaře a kougelhopf, jedinečné večerní překvapení
v TURCKHEIMU
5. den: dle počasí kouzlo městečka čápů a vinohradů KITZHEIM, Opičí hory Montagne des Singes, kde
ve volné přírodě žijí makakové, procházka po naučné stezce nebo příběh Sv. Odily - patronky Alsaska,
klášter Mont Ste-Odile, kouzelné poutní místo s léčivým pramenem a výhledy do kraje, v dálce Pohanská
zeď, megalitická stavba ze 7. st. př. n.l., ŠTRASBURK
(UNESCO), sídlo Evropského parlamentu, katedrála
Notre-Dame, pitoreskní čtvrť s kanály „Petite France“,
krytý most Ponts-Couverts, možnost oběda v typické
restauraci, odjezd odpoledne, návrat do ČR pozdě
večer
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem,
3 x ubytování v hotelu, českého průvodce, pojištění CK
ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den, ochutnávky a vstupy do navštívených objektů cca 50,- Euro,
pobytové taxy
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 2.200,- Kč, 3 x snídaně + 590,- Kč, 1 x večeři + 600,- Kč
Doporučené kapesné: cca 80,- Euro
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Památky, víno a vlny Atlantiku autobusem nebo letecky
Poznávací zájezd s koupáním na nejkrásnějších plážích
Atlantiku a za památkami, gastronomií a vínem. Tento
poněkud turisty opomíjený kraj nabízí nejen nekonečné
pláže Atlantiku a největší písečnou dunu Evropy Pyla, ale
i zelené vnitrozemí, románské a gotické kostely a katedrály, četné památky UNESCO, město tří mušketýrů La
Rochelle i historické Poitiers či Bordeaux. Ale hlavně to
nejznámější - lahodné odrůdy a známé značky proslulého vína a koňaku, mořské plody a čerstvé ryby. A pro
milovníky moderní techniky a architektury tu je návštěva
parku ﬁlmových projekcí Futuroscope. V případě zájmu
o zkrácení cesty do Akvitánie doporučujeme leteckou
dopravu do Bordeaux.
Termíny a ceny + druh dopravy:
A) 17.07.-25.07. pá-so
B) 17.07.-24.07. pá-pá
C) 20.07.-24.07. po-pá

14.990,- Kč
25.990,- Kč
21.990,- Kč

autobusem
letecky
letecky

Program zájezdu:
1. den: Program A): odjezd z Prahy kolem poledne,
možnost zajištění svozů z Brna, transfer přes SRN do
Francie (v buse na noční přejezd každý 2 sedadla)
Program B) odlet z Prahy pozdě večer do Akvitánie do
BORDEAUX, transfer na hotel
2. den: Program A): LA ROCHELLE, kouzelné přímořské letovisko, vzpomínka na Tři mušketýry a kardinála
Richelieu, pevnost hugenotů, věž sv. Mikuláše, paláce
ze 17. st., opevněný přístav s majákem, možnost návštěvy světoznámého akvária La Rochelle Aquarium,
půjčení kola po městě, odpočinek u moře a koupání
nebo fakult. lodí kolem pevnosti Boyard na ostrov Aix,
pevnost, koupání v moři
Program B) ráno vlakem do LA ROCHELLE, setkání
se skupinou, dále dle času program A) i B) fakultativně
výlet lodí na ostrov Aix a koupání
3. den: cesta na ostrov Île-de-Ré, ostrov rybářů, bílých
domků a zelených okenic, 3 km dlouhý slavný most,
romantika přístavu ST. MARTIN, Vaubanova pevnost
(UNESCO), maják a koupání na kouzelných plážích
Atlantiku, cesta do SAINTES (UNESCO), starověké
vykopávky, amﬁteátr, Germanikův oblouk (19. st. př.
n.l.), románské opatství Abbaye aux Dames, fakult.
ochutnávka vína a místních gastronomických specialit
4. den: výlet ve znamení koňaku: ANGOULÊME, město
na vápencovém ostrohu nad řekou Charente, cesta
po hradbách a krásné výhledy, katedrála St-Pierre,
COGNAC, ochutnávka koňaku a exkurze s muzeem,
ubytování v centru BORDEAUX (UNESCO),
dále program A) B) večerní procházka městem, brány,
paláce, živá náměstí a možnost večeře, Program C)
odlet pozdě večer z Prahy do Bordeaux, transfer na
hotel
5. den: ráj pobřeží Atlantiku, Arcachonský záliv s barevnými domky, Muzeum ústřic a možnost ochutnávky
čerstvých ústřic od pěstitele, cesta přírodním parkem
Landeský les, turistika na nejvyšší duně Evropy Pyla
(Dune du Pilat), procházka piniovým lesem, dle počasí
nádherné koupání pod dunou, městečko ARCACHON,
lázeňské centrum, moře před západem slunka, koupání nebo možnost večeře (čerstvé rybí speciality
a plody moře), pozdější návrat do hotelu
6. den: fakult. celodenní výlet ve znamení vína kraje
Bordeaux, oblastí vinic, SAINT-ÉMILION (UNESCO),
Mekka milovníků červeného vína, vinice, kouzelné
vinařské město se skalním kostelem, ochutnávka
místních vín s průvodcem, dále SAUTERNES (centrum
nejslavnějších dezertních vín světa), nebo individuální
volno v BORDEAUX a možnost návštěvy jedinečného

Poitiers

moderního muzea Cité du Vin, příp. možnost indiv.
celodenního koupání u Atlantiku (fakult. vlakem do
ARCACHONU na nejkrásnější pláže Atlantiku), po návratu společná večeře za příplatek
7. den: BORDEAUX, historické město (UNESCO),
katedrála, návštěva Muzea vína Bordeaux s průvodcem a ochutnávkou, châteaux v regionu Bordeaux
- tajemství kraje vína Médoc, výlet do zálivu kolem ústí
řeky Gironde (soutok Garonny a Dordogne), vinná cesta
s výhledy na slavná châteaux a exkurze v château ST.
JULIAN, PAULLAC a MARGAUX, možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a specialit, Program A) cesta na
sever Akvitánie do oblasti Poitiers, ubytování, Program
B), C) návrat na hotel MHD
8. den: Program A) umělecký poklad ST. SAVIN, opatský kostel se souborem románských fresek (UNESCO)
s výjevy ze Starého zákona, POITIERS (UNESCO), centrum kraje Poitou-Charentes, kde se mnohokrát psaly
dějiny Francie, raně středověké památky, zvonice, justiční palác, chrám Notre-Dame-la-Grande s nejhezčím románským průčelím ve Francii, kostel St-Hilaire,
odpoledne kouzlo ulic starého města a návštěva muzeí
nebo jedinečný zážitek Futuroscope, park ﬁlmových
projekcí a nejmodernější audiovizuální techniky: Kinémax s největší projekční plochou v Evropě (600 m2),
stavby - skvosty moderní architektury, ﬁlmy většinou
s přírodní nebo dokumentární tématikou, laserové
a vodní show na závěr, odjezd pozdě večer, transfer
přes SRN
Program B) a C) ráno transfer na letiště a odlet do
Prahy, předpokládaný přílet do Prahy odpoledne
9. den: Program A) návrat do ČR odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu
vzhledem k počasí a dopravním podmínkám. V případě zájmu je možné využít jen leteckou cestu tam a
zpět jet autobusem, Info v CK.
Cena A) zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování
v hotelu, českého průvodce, pojištění CK ve smyslu
zák. 159/99 Sb.
Cena A) nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den, ochutnávky, místní dopravu a vstupné (do 105,- Euro + vstupné
za Futuroscope 25,- až 43,- Euro) pobytové taxy
Cena B)/*C) zahrnuje: zpáteční letenku Praha - Bordeaux včetně letištních poplatků a příruční zavazadlo
(10kg), transfer z a na letiště, u B) i vlak do La Rochelle, 7x/*4x hotel, 6x i/*3x snídani, průvodce;
Cena B)/C) nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
včetně pojištění storna zájezdu + 40,- Kč/os./den,
fakultativní služby, MHD, odbavené zavazadlo do
20 kg, ochutnávky a vstupné + cca 105,- Euro,
pobytové taxy
Příplatky: jednolůžkový pokoj A) + 4.200,- Kč, B)
+ 4.900,- Kč, C) + 3.500,- Kč, příplatek za odbavené zavazadlo do 20 kg + 2.500,- Kč, snídaně A)
+ 1.200,- Kč, 1x večeře + 600,- Kč, výlet Saint-Émilion + 580,- Kč

Poznávací zájezdy

- Spojené království

KOUZELNICKÝ LONDÝN
Termín: 01.05. - 04.05., 08.05. - 11.05.,
22.05. - 25.05., 25.09. - 28.09.,
29.10. - 01.11., 04.12. - 07.12.2020
Cena: 12.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet do
Londýna, ubytování, odpolední procházka po nejdůležitějších památkách Londýna: Buckinghamský palác
(sídlo královny Alžběty II.), Westminster Abbey (místo
korunovace panovníků), Houses of Parliament se symbolem Londýna - Big Benem, Trafalgarské náměstí s
Národní galerií a Nelsonovým sloupem, Piccadilly Circus
se sochou Erose, Leicester Square, rozjímání u voňavých obchůdků a stánků v Covent Garden, ze kterých
dýchá stará dobrá Anglie, příjemným bonusem bude
večeře v pubu
2. den: dopoledne pokračuje poznávání Londýna: návštěva vyhlášených farmářských trhů Borough Market
s dokonalou prezentací nabízeného zboží, The Shard
(nejvyšší budova EU), Millennium Bridge (most, který byl
zničen smrtijedy v úvodní sekvenci ﬁlmu Harry Potter
a Princ dvojí krve), Shakespearovo divadlo The Globe,
katedrála Sv. Pavla, odpolední návštěva hradu Tower
(korunovační klenoty, popraviště), procházka přes ikonický Tower Bridge a kolem křižníku HMS Belfast; fakultativně podvečerní „let“ na novodobé dominantě města
Londýn – nástupiště 9 a ¾ - Harry Potter

TM and © Warner Bros. Entertainment Inc; Harry Potter Publishing Rights © J.K.R;
Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros.
Entertainment Inc. All Rights Reserved

EDINBURGH LETECKY

Londyn - Tower Bridge

London Eye; možnost večerní návštěvy muzikálového
představení ve West Endu (doporučujeme The Phantom of the Opera v Her Majesty´s Theatre nebo Wicked
v Apollo Victoria Theatre)
3. den: nezapomenutelný den pro všechny fanoušky Harryho Pottera: výprava do Warner Bros Studios
v Leavesden, kde se natáčelo všech 8 ﬁlmů nejslavnější ﬁlmové série: navštívíte Velkou síň, Brumbálovu
pracovnu s myslánkou, Ministerstvo kouzel, Nebelvírskou kolej, učebnu lektvarů, Zapovězený les s hipogryfem Klofanem a pavoukem Aragogem, nástupiště 9 ¾
s „Bradavickým expresem“; prohlédnete si nepřeberné
množství kostýmů, rekvizit a důvěrně známých dekorací; před domem v Zobí ulici ochutnáte máslový ležák,
a poté se projdete Příčnou ulicí s Gringottovou bankou
a Kratochvilnými kouzelnickými kejklemi bratří Weasleyových a okouzlí Vás pohled na velkolepý model Bradavického hradu; na závěr si budete moci zakoupit Harryho
kouzelnou hůlku nebo šálu oblíbené bradavické koleje;
odpoledne návrat do Londýna a podvečerní výlet lodí do
oblasti Greenwiche spojený s vyhlídkovou jízdou kabinkou lanovky Emirates Air Line přes řeku Temži
Forth Rail Bridge

4. den: dopoledne možnost návštěvy muzea voskových
ﬁgurín Madame Tussauds, možnost oběda v Chinatown
(„sněz, co můžeš“), nákupy na vyhlášené nákupní ulici
Oxford Street, odpoledne transfer na letiště a v podvečer odlet do Prahy
Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu ***, 3x snídani, leteckou přepravu Praha-Londýn-Praha vč. všech poplatků,
příruční zavazadlo (56 x 45 x 25 cm), transfer letiště
-hotel-letiště (realizovaný Gatwick Express), vstupné
do studií Warner Bros (The Making of Harry Potter), 1x
dvouchodová večeře v pubu, služby průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy (cca 90,- GBP), jízdné MHD
(cca 55,- GBP), komplexní cestovní poj. včetně léčebných výloh a storna (40,- Kč/os./den), odbavené zavazadlo 1.600,- Kč/kus (v ceně je pouze příruční zavazadlo)
Upozornění: cena zájezdu se může měnit v průběhu prodeje v závislosti na změnách cen letenek dané
letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím
se zvyšuje cena letenek. Při každé závazné objednávce
si vyhrazujeme právo Vám upřesnit cenu zájezdu. Doporučujeme si zájezd objednat včas.
Rosselinska kaple

s výlety k Rosslyn Chapel a Forth Rail Bridge

Termín: 09.10. - 12.10.2020

Cena: 12.990,- Kč

Program zájezdu:
1. den: odlet z Prahy v dopoledních hodinách (přímý
let), transfer do hotelu, uložení zavazadel, poznávání
hlavního města Skotska začíná u Edinburského hradu
(přirozená dominanta města a vojenská základna), poté
doporučujeme návštěvu Scotch Whisky Experience
(v ceně český audioprůvodce), během které se dozvíte
vše o výrobě a původu skotské whisky, poznáte rozdíly mezi jednotlivými regiony, spatříte největší sbírku
whisky na světě, a pokud ještě nepatříte mezi fanoušky
tohoto skotského zlatavého pokladu, po této exkurzi se
jím určitě stanete; následuje procházka po „středověké“
Royal Mile, tedy „Královské míli“ kolem katedrály sv. Jiljí
a domu Johna Knoxe, na závěr dne si vychutnáme západ
Slunce na vrcholku Calton Hill s neuvěřitelně krásnými
pohledy na celé město (památníky na vrcholu Calton Hillu
daly vzniknout přezdívce města „Athény Severu“)
2. den: po snídani se vrátíme na úpatí Royal Mile k Paláci Holyroodhouse, volný čas na prohlídku edinburské
rezidence britského panovníka a jejích zahrad; nevšed-

Edinburgh

ním zážitkem bude oběd v jedné z restaurací na středověkém tržišti Grassmarket; odpoledne volný čas na
návštěvu muzeí, galerií; fakultativně výlet (realizovaný
MHD) s průvodcem k nedaleké Rosslyn Chapel, která je
právem považována za jednu z nejkrásnějších gotických
kaplí ve Skotsku a známé díky bestselleru „Šifra mistra Leonarda“, večer volný čas na procházky nádherně
osvětleným městem
3. den: dopoledne návštěva královské jachty Britannia
(v ceně český audioprůvodce), která do roku 1997 sloužila královně a její rodině (na této lodi prožili své líbánky
princ Charles a Diana) - nikde jinde nepoznáte život
královské rodiny tak zblízka, jako právě zde. Jedinečná
exkurze po nádherné lodi je zároveň exkurzí do soukromí královské rodiny (vyřazení jachty z provozu královna
oplakala), polední rozjímání na Princes Street (výkladní
třída gregoriánské architektury), v případě pěkného počasí piknik v zahradách u Památníku W. Scotta, odpoledne volný čas na procházky „Novým Městem“; vřele
doporučujeme. Možnost odpoledního fakultativního
výletu vlakem (s naším průvodcem) do malebné skotské vesničky North Queensferry u zálivu Firth of Forth,
odkud se vám naskytnou nádherné pohledy na unikátní
železniční most Forth Rail Bridge (UNESCO), možnost

posezení v typické skotské hospůdce, návrat do Edinburghu v podvečerních hodinách
4. den: dopoledne volný čas na nákupy či krátkou procházkou po městě, odpoledne transfer na letiště, odlet
do Prahy (s přestupem na letišti London Gatwick)
Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu ***, 3x snídaně, leteckou přepravu (tam přímý let Praha - Edinburgh, zpět
Edinburgh - London Gatwick - Praha), transfer letištěcentrum města-letiště (realizovaný MHD), průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů
(cca 70,- GBP), jízdné MHD (cca 12,- GBP), komplexní
cestovní pojištění včetně léčebných výloh a storna (40,Kč/os./den), odbavené zavazadlo (2.000,- Kč) - v ceně
je pouze příruční
Upozornění: cena zájezdu se může měnit v průběhu
prodeje v závislosti na změnách cen letenek dané letecké
společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje
cena letenek. Při každé závazné objednávce si vyhrazujeme právo Vám upřesnit cenu zájezdu. Doporučujeme
si zájezd objednat včas.
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Izrael a Palestina

- velký okruh

Jeruzalém

Jeruzalém - Zeď Nářků a Chrámová hora

IZRAEL A PALESTINA
Velký okruh s kvalitním českým průvodcem, ubytování v hotelích*** s polopenzí a všemi vstupy v ceně!
Tel Aviv - Jaffa - Caesarea primorska - Haifa - Akko
- Galilejské jezero - Capernaum - Hora Blahoslavení
- Nazaret - Sefad - Jericho - Judská poušť - Olivetská
hora - Getsemanská zahrada - Betlém - Jeruzalém
- Massada + koupání v Mrtvém moři
Termín: 29.11.-6.12.2019 (adventní),
2.2.-9.2., 21.6.-28.6., 19.7.-26.7. (prázdninový),
29.11.-6.12.2020 (adventní) Cena: 31.990,- Kč
Termín: 16.2.-23.2., 7.6.-14.6., 5.7.-12.7.2020
(státní svátek)
Cena: 32.990,- Kč
Termín: 1.3.-8.3., 22.3.-29.3., 6.9.-13.9.2020
Cena: 34.490,- Kč
Termín: 19.4.-26.4., 17.5.-24.5., 29.9.-6.10.,
1.11.-8.11., 15.11.-22.11.2020 (státní svátek)
Cena: 35.490,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odlet z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude čekat
naše akreditovaná česká průvodkyně nebo průvodce.
Přivítání se Svatou zemí transfer do hotelu, ubytování,
večeře a první nocleh v Izraeli.
2. den: po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou
starověkého přístavu Caesarea primorska, kde uvidíme také divadlo. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické
město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, navštívíme shuku (tradiční tržiště) a
další nádherná místa. Návrat do hotelu a večeře.
3. den: posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou,
romantickou plavbu po Galilejském jezeře, poté nás
cesta zavede do Capernaumu se synagogou a domem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat
o Izraelské přítomnosti, způsobu denního života
Jeruzalém - Skalní dóm na Chrámové hoře

i o historii této fantastické země. Odpoledne procházka po Nazaretu s prohlídkou Baziliky Zvěstování
a kostela Sv. Josefa. V podvečer navštívíme židovské
město Sefad, kde se projdeme malebnými uličkami
plnými galerií místních umělců a navštívíme místní
synagogu, kde si povíme o židovských zvycích a tradicích a učení Kabala. Večer se přesuneme do hotelu,
kde povečeříme.
4. den: po snídani se vydáme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán nás dovede až do
Jericha - nejníže položeného města na světě s pohledem na Horu Pokušení. Cestou zastávka ve vinařství
s ochutnávkou výborných Izraelských vín. Odpoledne
se Judskou pouští přesuneme až do Jeruzaléma.
Dle časových možností zastávka s výhledem na údolí
Vadi Quelt a ortodoxní klášter sv. Jiří. Večer se ubytujeme se v Betlémě, kde také povečeříme.
5. den: po vydatném odpočinku a snídani budeme
dnes objevovat ta nejkrásnější místa Svaté Země
- Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku
na Olivetské hoře a poté se přesuneme do biblických
Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů
a ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie. Přes
údolí Kidron vystoupáme do starého města po křížové
cestě Via Dolorosa (která prochází orientálním trhem
s voňavým kořením, mistrovsky tepaným nádobím a
výborným jídlem...) k Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Odpoledne budeme mít možnost prozkoumat
Chrám Narození Páně a Baziliku Svaté Kateřiny...
Vrátíme se do hotelu v Betlémě na večeři a nocleh.
6. den: po snídani budeme pokračovat v prohlídce
hlavního města Izraele. Průvodkyně nás zavede do
Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami
- Cardo, Menora a Zdí Nářků, navštívíme i muzeum
holokaustu Yad Va Shem. V Jeruzalémě budeme mít
možnost vidět i další zajímavá místa. Večer se vrátíme
do našeho hotelu k večeři a noclehu.
7. den: po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král
Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze lanovka
Kostel na hoře Blahoslavení

Betlém

(v ceně programu). Massada nabízí krásné výhledy
na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře.
Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností a aktuálnímu počasí Qumran (místo, kde byly
nalezeny svitky od Mrtvého moře). Odpoledne budeme
relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na
plážích Mrtvého moře. Večer se přesuneme zpět do
hotelu k poslední večeři a noclehu tohoto nezapomenutelného zájezdu.
8. den: po snídani projížďka centrem Tel Avivu
(UNESCO), procházka po malebné Jaffě (jedno z nejstarších přístavních měst na světě), transfer na letiště
a odlet do Prahy
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Tel Aviv
- Praha, letištní taxy a palivové příplatky, přepravu
klimatizovanými midibusy/autobusy, 7 x ubytování ve
dvoulůžkových pokojích kvalitních ubytovacích zařízeních kat. 3*** s polopenzí (6-7 x snídaně, 6-7 x večeře
dle letového řádu), vstupy do všech navštívených
objektů (uvedených v programu), veškeré místní taxy
a poplatky, služby zkušeného licencovaného česky
mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli, pojištění
CK ve sm. zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných
výloh v zahraničí +990,- Kč/os./celý zájezd, vstupné
na pláž u Mrtvého moře, nápoje u večeří, spropitné
Příplatky: příplatek za jednolůžkový pokoj: 6.990,- Kč
/7.490,- Kč/pobyt (dle termínu), změna ubytování
v Betlémě na ubytovací zařízení kat. 4**** na vyžádání,
změna ubytování z Betléma na hotel v Jeruzalémě na
vyžádání
Poznámka: sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být upraven (pozměněn) dle
aktuální situace, počasí apod.
Zájezd je možné zajistit také s odletem
z Vídně, Krakova nebo Wroclavi - na vyžádání
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Izrael, Palestina a Jordánsko
IZRAEL + PALESTINA
s pobytem u Rudého Moře
a možností výletu do Jordánské Petry
Termín: 30.4.-9.5. (státní svátek 1.5. a 8.5.),
25.10.-3.11.2020 (státní svátek)
Cena zájezdu: 44.990,- Kč
Program zájezdu:
1. - 6. den: totožný s programem Izrael a Palestina
7. den: po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), kterou nechal postavit
král Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze
lanovka (v ceně programu). Massada nabízí
krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Budeme mít možnost relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání
na plážích Mrtvého moře. Poté se přesuneme do
hotelu v Eilatu k večeři a noclehu.
8. den: snídaně, volný den na koupání v Eilatu
(fakultativně možnost navštívit podmořskou observatoř, kde suchou nohou vstoupíme do podmořského světa, možnost koupání s delfíny, plavba lodí apod.), nebo celodenní výlet do Jordánska
- návštěva skalního města Petra (příplatek: 370,USD zahrnuje cestu, průvodce a vstup do areálu
skalního města v Petře). Večeře, nocleh.
9. den: po snídani koupání v Rudém moři a
transfer do oblasti Středozemního moře, dopoledne návštěva národního parku Coral Beach,
kde se budeme moci koupat v průzračných vodách Rudého moře s úžasným podmořským světem plným korálů a různobarevných ryb (možnost zapůjčení šnorchlů a potápěčských brýlí).
Poté, v odpoledních hodinách transfer do oblasti
Tel Avivu přes Machtesh Ramon (ojedinělý geologický útvar). Ubytování a večeře v hotelu na
pobřeží Středozemního moře, nocleh.
10. den: po snídani projížďka centrem Tel Avivu
(UNESCO), procházka po malebné Jaffě (jedno z
nejstarších přístavních měst na světě), transfer
na letiště a odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Tel
Aviv - Praha, letištní taxy a palivové příplatky,
přepravu klimatizovanými midibusy/autobusy,
9 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích kvalitních ubytovacích zařízení kat. 3*** s polopenzí
(9 x snídaně + 8-9 x večeře - dle letového řádu),
vstupy do všech navštívených objektů (uvedených v programu), veškeré místní taxy a poplatky, služby zkušeného licencovaného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli, pojištění
CK ve sm. zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí +990,- Kč/os./celý zájezd, vstupné na pláž u Mrtvého moře, fakultativní výlet do Jordánské Petry - platí se hotově
na místě 370,- USD, nápoje u večeří, spropitné
Příplatky: příplatek za jednolůžkový pokoj:
11.490,- Kč/pobyt
Zájezd je možné zajistit také s odletem
z Vídně, Krakova nebo Wroclavi - na vyžádání.

Jaffa

TO NEJLEPŠÍ Z IZRAELE

Jeruzalém

4-denní poznávací zájezd letecky z Bratislavy
s českým průvodcem a ubytováním přímo v Jeruzalémě
- Eilat - koupání v Mrtvém moři - Jeruzalém
Termín: 5.12.-8.12., 12.12.-15.12.1019
16.1.-19.1., 13.2.-16.2., 20.2.-23.2.,
27.2.-1.3., 5.3.-8.3., 12.3.-15.3.,
19.3.-22.3., 29.10.-1.11., 5.11.-8.11.,
12.11.-15.11., 19.11.-22.11.,
26.11.-29.11., 3.12.-6.12.,
10.12.-13.12.2020
Cena: 16.490,- Kč
Ubytování: je zajištěno v hotelu Jerusalem Panorama, který se nachází na Olivetské hoře s nádherným
výhledem na staré město a Skalní dóm. Pokoje pro
2 a 3 osoby jsou vybaveny vlastním soc. zařízením,
klimatizací, SAT-TV, telefonem a sejfem.
Program zájezdu:
1. den: odlet z Bratislavy, kolem poledne přiletíme
do Eilatu a vydáme se rovnou k Mrtvému moři, kde
budeme mít možnost se vykoupat (nezapomenutelný
zážitek). V podvečer se přesuneme do Jeruzaléma,
kde se ubytujeme v hotelu v centru města. Někteří
půjdou odpočívat a jiní se třeba vydají na první objevování Jeruzaléma.
2. den: po snídani se vydáme prozkoumat to nejkrásnější místo svaté země - Jeruzalém. Nejprve navštívíme vyhlídku na Olivetské hoře, kde je nejkrásnější
pohled na celé staré město. Z Olivetské hory sejdeme do biblických Getsemanských zahrad s bazilikou
Všech národů a ortodoxním kostelem Hrobu Panny
Marie v údolí Kidron, přes které pak vystoupáme ke Lví
bráně, kterou vstoupíme do starověkého Jeruzaléma.
Křížová cesta Via Dolorosa nás přes všechna svatá
zastavení dovede skrz orientálním bazarem až k
Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Možnost návštěvy
dalších zajímavých míst, židovské čtvrti, hory Sion s
hrobkou krále Davida, možnost nákupů, návštěv muzeí
apod. Volný program, návrat do hotelu, nocleh.

3. den: posilněni snídaní se vydáme k západním
hradbám města ke Zdi nářků. Možnost návštěvy
Chrámové hory se Skalním dómem, mešitou Al Aksa,
procházka přes arabskou a židovskou čtvrť k Damašské bráně, kterou se vrátíme do hotelu, nocleh.
4. den:
po snídani se vydáme přes poušť zpět do Eilatu a odletíme do Bratislavy.
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 2.490,- Kč/os./pobyt, fakultativní výlet do Betléma - návštěva Baziliky
Narození Páně, jeskyně mléka, hlavního náměstí a
orientální bazar - cena výletu cca 55,- Euro, hradí se
na místě hotově
Doporučené kapesné: cca 150,- Euro
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Bratislava - Eilat
- Bratislava, letištní taxy a palivové příplatky (v ceně
letenky je přeprava 1 x příruční zavazadlo do 10 kg
o rozměrech max. 55x40x20 cm, 1x příruční zavazadlo s rozměrem max. 35x20x20 cm), 3 x ubytování v
hotelu, 3 x kontinentální snídaně, přepravu mikrobusy
s klimatizací, služby česky nebo slovensky hovořícího
průvodce, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna + 990,- Kč/os./pobyt, případné
vstupy do navštívených muzeí a památek, večeře
(možnost připlatit na místě za 70,- NIS/os./večeři)
Poznámka: sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být upraven dle aktuální situace,
počasí a letového řádu

Eilat - Rudé moře

Mrtvé moře

Betlém - Chrám narození Páně
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Jordánsko

- poznávací
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

Petra - klášter

JORDÁNSKO
velký okruh s českým průvodcem
hlavní město Ammán, biblické město Madaba, koupání
v Mrtvém moři, nocleh v poušti Wadi Araba, 3 dny ve
skalním městě Petra, rudá poušť Wadi Rumm, křižácký
hrad Kerak, řecko-římské starověké město Jerash
Termín: 14.04. - 21.04., 06.10. - 13.10.2020
Cena: 35.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odlet z Prahy do Ammánu přímým letem (nízkonákladovou společnosti, v ceně letenky je rezervace
sedadla i odbavené zavazadlo 20 kg a 2 malá palubní
zavazadla). Po příletu nás přivítá naše česky mluvící
průvodkyně a vydáme se na krátkou cestu do Madaby,
kde se ubytujeme a povečeříme.
2. den: po dobré snídani si prohlédneme baziliku sv.
Jiří v Madabě, která je světoznámá nádhernou mozaikou zobrazující mapu starověkého světa. Poté se
přesuneme k nedalekému Mrtvému moři. Ještě před
koupáním si dáme tradiční rychlý oběd - shawermu
tak jako většina Jordánců. Odpoledne si budeme užívat fantastického koupání v nejslanějším moři světa
a na vlastní kůži si vyzkoušíme jak tato voda nádherně nadnáší. Před západem slunce se přesuneme do
pouště Wadi Araba, kde nás čeká večeře a nocleh pod
hvězdami v pouštním kempu (ve vlastním spacím pytli
- dodáme matrace a deky).
3. den: po snídani, kterou zakončíme romantický pobyt v poušti se přesuneme do tzv. Malé Petry, která je
považována za předměstí skalního města Petra, kde
se ubytujeme v příjemném rodinném penzionu, osvěžíme, poobědváme a pojedeme na první procházku
skalního města Petra. K večeru se vrátíme do Malé
Petry do našeho penzionu ke společné večeři.
Wadi Rumm
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4. den: po snídani se dnes budeme věnovat celý den
Petře. Zadní cestou vystoupáme k nejvýše položenému chrámu Ad Dér (Klášter), stezkou mezi skalami
pak sejdeme dolů do centra Petry až k Pokladnici. Zde
si dáme dostatek času na individuální poznání, procházku nebo jen odpočinek u výborné arabské kávy s
pohledem na světoznámou pokladnici. Oběd zajistíme
formou pikniku a večer nás bude čekat v našem penzionu dobrá večeře.
5. den: po snídani se vydáme na jih Jordánska do
rudé pouště Wadi Rumm, celodenní výlet džípem s
obědovým piknikem v poušti, úchvatné skalní útvary
a scenérie... Večer se zpět vrátíme do Malé Petry na
večeři a nocleh.
6. den: dobře nasnídaní se rozloučíme s Petrou a
naše putování nás zavede přes krajinu posetou vinicemi ke křižáckému hradu v Karaku. Navečer dorazíme
do hlavního města Ammánu, kde nás bude čekat první
část prohlídky historického města s citadelou, románským divadlem a rušnými starobylými uličkami. Večer
se ubytujeme v hotelu.
7. den: po snídani pojedeme do snad nejkrásnějšího
archelologického areálu na světě - do města Jerash.
Odpoledne nás bude čekat návrat do Ammánu, kde
můžeme navštívit tradiční lázně. Samozřejmě si dopřejeme také čas na nákupy. Nocleh opět v Ammánu.
8. den: po snídani poslední procházka za poklady
historických uliček a nákupy v Ammánu, rozlučkový
oběd s průvodkyní a transfer na letiště k přímému letu
do Prahy.
archeologický areál Jerash

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Ammán
- Praha (s nízkonákladovou společností), v ceně
letenky je rezervace sedadla, odbavené zavazadlo do
20 kg a dvě malá zavazadla na palubu, 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích penzionu v Madabě,
1 x nocleh v pouštním kempu (vlastní spací pytel),
3 x ubytování v rodinném pensionu v Malé Petře,
2 x ubytování v pensionu v centru Ammánu, 7 x snídaně, 4 x oběd a 4 x večeři, transfery klimatizovanými
minibusy, služby místní česky mluvicí průvodkyně,
pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: Jordanpass - v ceně Jordanpass je
vstupní vízum do Jordánska a vstupy do řady památek
včetně skalního města Petra + 2.800,- Kč/os. - nutno
objednat přímo se zájezdem, další vstupy nezahrnuté
v Jordanpass (Mrtvé moře, bazilika sv. Jiří v Madabě,
mešita v Ammánu - celkem cca 35,- JOD (cca 50
USD) - platí se hotově na místě průvodkyni), komplexní
cestovní pojištění 990,- Kč/os./pobyt včetně pojištění
storna zájezdu, spropitné
Petra - pokladnice

Omán - poznávací s koupáním u moře s all inclusive
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

koupání Bani Khalid

OMÁN

S POBYTEM U MOŘE
za vůněmi, historií a přírodou
Muscat, pohoří Jabal Al Akhdar, náhorní plošina Sayq
Plateau, Nizwa, Bahla, Jabrin, Sinaw, Wahiba, Sur
a pobyt u moře s all inclusive
Český průvodce na místě.
Termín: 21.03. - 28.03., 24.10. - 31.10.2020
Cena: 47.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odlet z Prahy do Ománu s jedním přestupem
2. den: po příletu do Muscatu se ubytujeme v hotelu a krátce si odpočineme po cestě. Odpoledne nás
bude čekat prohlídka města. V nové části se zastavíme
u budovy Královské opery, projedeme se vládní čtvrtí
i přímořskou promenádou Shatti Qurum. Ve starém
městě nás pak čeká historický přístav a promenáda
Mutrah Corniche a návštěva trhu Mutrah souk - jednoho z nejstarších bazarů světa. V samém srdci starého
města neopomeneme procházku kolem Al Alam, paláce sultána Qaboose.
Poté se vrátíme do našeho hotelu k prvnímu přenocování v sultanátu Omán.
3. den: po dobré snídani se rozloučíme s Muscatem
návštěvou Velké mešity sultána Qaboose, která je
největší a také nejkrásnější v zemi. Poté se na počátku našeho putování po Ománu necháme okouzlit
unikátními vůněmi při návštěvě světoznámé parfumerie Amouage parfumery, při které se seznámíme
s různými fázemi přípravy parfémů a surovinami,
které se při jejich výrobě používají. Poté se již vydáme
do zeleného pohoří Jabal Al Akhdar, které je jedním
z nejvyšších ománských hor s příjemným klimatem,
zelenými farmami (pěstují se tu granátová jablíčka,
fíky, mandle, hrušky a ořechy), nádhernými výhledy.
Krajina je protkána vodními kanály aﬂaj a původními
příbytky horalů. Navštívíme vesničku Birkat Al Mawz,
kde si prohlédneme zbytky tradičních hliněných domů,
zachovalý systém kanálů a mešitu Radyida ze 17.
století. Nenáročná procházka nás zavede ke korytu
vyschlé řeky Wadi Ma´idinu. Odpoledne se přesuneme
na náhorní plošinu Sayq, kde nenecháme odpočinout
naše fotoaparáty při pohledu na velkolepou krajinu
a malebnou vesničku Al Ayn s pozoruhodnými prastarými hrobkami. Při jarním zájezdu bude podívaná
nejen krásná, ale také voňavá, neboť se zde pěstují
nádherné růžové keře, ze kterých se získává sladce
vonící růžová voda. Dnešní putování zakončíme v horském hotelu v srdci Zeleného pohoří Jabal Akhdar.
4. den: po dobré snídani budeme pokračovat v objevování krás místní přírody při pohodlné vycházce,
která nás zavede do vesniček Al Ayn a Shoraighiah
a přiblíží nás k voňavým damašským růžím a stromům
granátových jablíček. Kdykoli se můžeme osvěžit
v chladných a čistých vodách zavlažovacích kanálů
aﬂaj. Zastavíme se také „na kus řeči“ u místních farmářů. Zdatnější si možná budou chtít procházku prodloužit o návštěvu opuštěné vesnice Wadi Bani Habib,
která je uprostřed farem. Oběd bude dnes servírován
v tradičním rodinném domě - ochutnáte speciality

Muscat - Velká mešita

pobřeží Ománu

místní kuchyně. Odpoledne se vrátíme na relaxaci do
hotelu v Jabal Akhdar, nebo v Nizwa.
5. den: po snídani se vydáme na prohlídku historického města Nizwa, které patří mezi nejstarší v celém
Ománu (bývalé hlavní město sultanátu, centrum obchodu a tradic). Historické budovy obklopené datlovými palmami nás přenesou řadu staletí zpět. Navštívíme pevnost ze 17. století, z jejíž kruhové věže budeme
mít krásný výhled na město a okolní krajinu, které vévodí pohoří Hajar. Poté se projdeme jedním z nejstarších arabských bazarů – Nizwa Souq s nepřeberným
množstvím ručně vyráběných šperků ze stříbra. Pány
zajisté okouzlí ručně vyráběné tradiční dýky omani
khanjars. Dalším cílem našeho putování bude město
Bahla (UNESCO), které je známé pro výrobu tradičních
hrnčířských výrobků (stále se používají tradiční pece,
umění se předává z generace na generaci). Bahle vévodí pevnost ze 13. století, odkud budeme mít opět
lákavé vyhlídky na hliněné domy starého města i pozoruhodnou 12 km dlouhou zeď z předarabské doby.
Odpoledne se přesuneme k hradu Jabreen, který byl
postaven s okouzlujícími uměleckými detaily (malované stropy, arabská kaligraﬁe, sály zdobené dřevěnými
řezbami...) v 17. století v dobách míru sultánem, který
byl nadšen uměním. Poté následuje přejezd do pouštní oblasti. Den zakončíme adrenalinovou projížďkou
džípy 4x4 na zlatých dunách pouště Wahiba sands,
kde stále žijí celé beduínské rodiny. Romantický večer
a noc dnes zažijeme v kvalitním kempu, kde se o naše
pohodlí, zábavu i pokrmy postarají pohostinní beduíni, kteří nás nechají nahlédnout do jejich stylu života,
nabídnou skvělou arabskou kávu, dámy se možná nechají zkrášlit hennou tradičními ornamenty na rukou.
Ubytováni budeme v prostorných kvalitních stanech
pro 2-4 osoby s vlastní koupelnou (s WC). V kempu
je restaurace, kde také povečeříme a kde zažijeme
kulturní představení.

6. den: po nádherné noci pod arabským nebem plným
hvězd dobře posnídáme a vydáme se na další putování, které nás dnes nejdříve zavede do Wadi Bani Khalid
- ráje smaragdových přírodních bazénů. Toto místo je
právem považováno za jedno z nejkrásnějších v celém
Ománu. Jistě neodoláme vykoupat se v některém z
těchto přírodních koupališť. Poté již budeme putovat
do pobřežního města Sur se starobylými uličkami,
historickými doky, kde mistrovské ruce vyrábějí stovky
let nádherné dřevěné plachetnice. Jedna z místních
legend vypráví o námořníkovi Sindibádovi, který prý
pochází právě odsud. Odpoledne navštívíme také
Bílou pláž ve Fins s azurově křišťálovým mořem - dle
časových možností krátké koupání. Cestou do našeho přímořského hotelu se ještě zastavíme v Bimman
Sinkhole, který je skalní propadlinou zalitou tyrkysově
zbarvenou vodou. Legenda vypráví o padající hvězdě,
která tento přírodní útvar vytvořila. Večer dorazíme do
našeho přímořského resortu Millennium Resort**** se
stravou a nápoji formou All inclusive.
7. den: celodenní relaxace v přímořském hotelovém
resortu Millennium Resort Mussanah ****
8. den: po snídani odjezd na letiště v Muscatu a odlet
do Prahy s jedním přestupem
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Muscat
- Praha (s jedním přestupem) včetně odbaveného
zavazadla, přepravu klimatizovanými minibusy a džípy
4x4, 3 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelů
kategorie 3***/4**** v průběhu poznávacího okruhu
se snídaněmi, 1 x ubytování ve vybavených stanech
v pouštním kempu s polopenzí, 2 x ubytování v přímořském hotelovém resortu s programem all inclusive,
1 x oběd v horské vesnici, všechny vstupy do navštívených objektů (uvedených v programu zájezdu), služby
česky mluvícího průvodce v průběhu poznávací části
programu, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: vízum do Ománu (vyřízení on-line)
1.490,- Kč, komplexní cestovní pojištění 990,- Kč/os./
pobyt včetně pojištění storna zájezdu, spropitné
Jednolůžkový pokoj: + 12.990,- Kč

Hrad Jabreen
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Arménie
chrámový komplex Echmiadzin

Noravank

pevnost s klášterem Tatev

ARMÉNIE - VELKÝ OKRUH
týdenní poznávací zájezd letecky z Prahy,
ubytování v hotelu kategorie 3***/4**** v Jerevanu
a každodenní výlety = žádné stěhování
Jerevan - chrám Slunce v Garni - rituál pečení
arménského chleba Lavash - klášter Geghard
- údolí květů a zimní středisko Tsaghkadzor
- jezero Sevan a klášter Sevanavank - chrámový
komplex Echmiadzin - katedrála Zvartnots - poutní
místo s klášterem Khor Virap - kostelík Noravank klášter Tatev - Ashtarak - pevnost Amberd
- vesnička Oshakan...

Termín: 02.05.-09.05., 13.06.-20.06., 12.09.-19.09.2020
Cena: 21.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: setkání účastníků zájezdu na letišti Václava Havla
v Praze, odlet do Arménie s jedním přestupem v Evropě
(možnost zajištění transferu na letiště), přílet do Jerevanu, transfer do hotelu, odpolední okružní jízda městem
a prohlídka nejkrásnějších míst tohoto starobylého centra Arménie. Prohlídka města s průvodcem nás zavede
k Matenadaranu - jedna ze světově nejproslulejších starověkých knihoven, která se pyšní nádhernými exponáty
starověké literatury, ale také překrásnými miniaturními
freskami... Prohlídka parku „Vítězství“ s nádherným
výhledem na celé město se sochami Davida a Matky
Arménie. Další prohlídka nás zavede ke „Kaskádovému
komplexu“, budově státní opery. Závěrem neopomeneme
ochutnat pravý arménský koňak v palírně ArArAt Brandy,
která produkuje skvělý koňak již od roku 1887... Cestou
zpět do hotelu procházka po Severním bulváru a náměstí
Republiky a prohlídka zpívající fontány. Nocleh.

klášter Sevanavank

klášter Geghard
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2. den: po snídani se vydáme do podhůří Araratu. Cestou
zastávka na fotograﬁe u oblouku Charents s nádherným
výhledem na Ararat. Prohlídka chrámu Garni, který byl
postaven v pohanské éře Arménie králem Tr´dat v prvním století a zasvěcen bohu slunce. Chrám se stal od
roku 301, kdy Arménie přestoupila na křesťanství, letním
sídlem králů, a proto můžeme v blízkosti chrámu obdivovat pozůstatky královského paláce, zejména nádhernou
dochovanou mozaiku královských koupelí. Poté se přesuneme k nádhernému rituálu pečení Arménského chleba
zvaného Lavash (rituál zapsán v roce 2014 do UNESCO).
Odpoledne budeme trávit v dalším architektonickém
skvostu Arménie - ve středověkém klášteře Geghard
(UNESCO), který je snad nejkrásnějším příkladem arménské středověké architektury 12. století. Večer návrat do
Jerevanu do našeho hotelu a nocleh.
3. den: po dobré snídani započne další putování, tentokráte do údolí květů k městu Tsaghkadzor, které je nejslavnějším arménským zimním střediskem ve východní
části Teghenských hor. Z lanovky budeme mít nejlepší
výhled na nádhernou přírodu plnou zeleně, alpských
květů a vrcholky okolních hor. Dalším programem tohoto
dne bude prohlídka kláštera Kecharis a cesta k nejdelšímu Kavkazskému vulkanickému jezeru Sevan, které leží
v nadmořské výšce 1.900 m n.m. chráněné vrcholky hor
vyššími než 3.000 m n.m. Na břehu jezera budeme odpoledne obdivovat klášter Sevanavank z roku 874, který
byl vystavěn na počest královy dcery Mariam. Večer
návrat do hotelu v Jerevanu a nocleh.
4. den: po snídani dobře vyspaní se vydáme jen půlhodinovou cestou do místa zvaného „Arménský Vatikán“,
do duchovního centra země k jednomu z největších katolických chrámů na světě - Eschmiadzin. Tento chrámový
komplex je sídlem arménského patriarchy, hlavy katolické
církve v Arménii. V místním „Vatikánu“ navštívíme katedrálu Zvartnots (UNESCO) s překrásnými freskami rodiny
Hovnatanyů, muzeum zvané pokladnice Echmiadzinu
s mimořádně cennými exponáty - svaté kopí, Noemova
archa (kterou hledal patriarchát Hakob ve 4. století na
vrcholcích Araratu). Odpoledne se vrátíme do Jerevanu,
kde budeme mít volný večer k procházkám a nákupům,
nocleh.
5. den: dnes se po snídani vydáme do Ashtarak, přímo
pod horu Ararat ke klášteru Khor Virap, který je nejvýznamnějším poutním místem Arménie. Na tomto místě

jezero Sevan

byl uvězněn Sv. Gregory na konci třetího století a o 14.
století později zde byl vystavěn skvostný klášter s nejkrásnějšími výhledy na Ararat. Poté se přesuneme do
městečka Alidzor odkud se vydáme ke kostelu Noravank
(sídlo středověkých arménských umělců) a budeme pokračovat k architektonickému skvostu oblasti - klášteru
Tatev, který býval nejbohatším středověkým klášterem
v Arménii. Nepřekonatelná pevnost Tatev byla důležitým
náboženským centrem, ale také strategickým místem
královské dynastie Syunik s několika tajnými podzemními
cestami. Cestu je možno absolvovat pěšky nebo lanovkou. Návrat do Jerevanu do našeho hotelu, nocleh.
6. den: po snídani se vydáme do archeologické oblasti,
která hrála neopomenutelnou roli v dějinách země. Cestou k pevnosti Amberd navštívíme kostelíček Karmravor
(kterému se říká také červený kostelík), jeden z nejmenších, ale nejlépe zachovalých kostelíků byzantské doby.
Poté budeme pokračovat k pevnosti Amberd. Již v době
bronzové zde stála malá kamenná osada, která chránila zemi před vpády nájezdníků. Současná pevnost byla
budována již od dob římských a přes křesťanské období
se rozvinula až do současné rozlohy. I z této historické
památky budeme mít nádherné pohledy na okolní krajinu
a všudypřítomná pohoří. Poslední zastávkou tohoto dne
bude vesnička Oshakan, ve které Vás okouzlí neopakovatelná atmosféra, ve které se přítomnost kloubí s minulostí, tradicemi, kulturou, výborným jídlem a vínem. Večer se
vrátíme do Jerevanu do našeho hotelu.
7. den: snídaně, volný den v Jerevanu, možnost zajištění
fakultativního výletu do Gyumri. Gyumri je město v severozápadní části Arménie uprostřed údolí Shirak (asi 130
km od Jerevanu). Město je známé svou multikulturalitou
a barevností. Staré město Vás okouzlí úzkými uličkami
s všudypřítomnými kavárničkami a krámky se zdařilými a
levnými suvenýry. Gyumri je kulturním centrem Arménie
a zajisté se Vám vryje do paměti.
8. den: brzy ráno transfer na letiště a odlet do Prahy s
jedním přestupem (možnost zajištění transferů do místa
bydliště).
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Jerevan
- Praha (s jedním přestupem) včetně odbaveného zavazadla, letištní taxy a příplatky, transfery klimatizovaným
mikrobusem, 7 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích
v hotelích kat. 3*/4*, 6 x snídani, služby česky nebo slovensky hovořícího místního průvodce v průběhu pobytu
v Arménii, pojištění CK ve sm. zák. 159/99 Sb., vstupy
do navštívených objektů (mimo lanovek a fakultativního
výletu Gyumri)
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh
v zahraničí + 990,- Kč/os./celý zájezd , služby nad rámec
programu (fakultativní výlety Gyumri = cca 45,- USD/
os. - podmínkou jsou minimálně 4 účastníci), lanovka na
Tatever cca 12,- USD, za osobu za oba směry, lanovka
Tsaghkadzor cca 5,- USD za osobu za oba směry, obědy,
večeře, spropitné...
Příplatek za jednolůžkový pokoj: + 3.990,- Kč

Arménie a Gruzie
nově
ě v nabídce
bíd
CK BON TON

klášter Gelati

ARMÉNIE A GRUZIE
to nejlepší ze zemí skvělého koňaku
velký poznávací okruh za nádhernou přírodou,
fascinujícími historickými památkami, přátelskými
lidmi a skvělým jídlem a vínem
Jerevan, chrám Garni s římskými lázněmi, klášter
Geghard, klášter Khor virap, výhled na Ararat,
údolí Tsaghkadzor, jezero Sevan a Sevanavank,
Tbilisi, klášter Bodbe, Kakheti, Sighnaghi, Telavi,
akademie Ikalto, klášter Alaverdi, Mtskheta,
Svetitskhoveli...

Termín: 17.05.-26.05., 27.09.-06.10.2020
Cena: 35.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: setkání účastníků zájezdu na letišti Václava Havla
v Praze, odlet do Arménie s jedním přestupem v Evropě
(možnost zajištění transferu na letiště), přílet do Jerevanu,
transfer do hotelu, nocleh.
2. den: po snídani se vydáme do podhůří Araratu. Cestou
zastávka na fotograﬁe u oblouku Charents s nádherným
výhledem na Ararat. Prohlídka chrámu Garni, který byl
postaven v pohanské éře Arménie králem Tr´dat v prvním století a zasvěcen bohu slunce. Chrám se stal od
roku 301, kdy Arménie přestoupila na křesťanství, letním
sídlem králů, a proto můžeme v blízkosti chrámu obdivovat pozůstatky královského paláce, zejména nádhernou
dochovanou mozaiku královských koupelí. Poté se přesuneme k nádhernému rituálu pečení Arménského chleba
zvaného Lavash (rituál zapsán v roce 2014 do UNESCO).
Odpoledne budeme trávit v dalším architektonickém
skvostu Arménie - ve středověkém klášteře Geghard
(UNESCO), který je snad nejkrásnějším příkladem arménské středověké architektury 12. století. V podvečer návrat
do Jerevanu, procházka městem - Park Vítězství, Kaskádový komplex a v případě zájmu návštěva podnikové
prodejny pravého arménského koňaku, nocleh.
3. den: dnes se po snídani vydáme do Ashtarak, přímo
pod horu Ararat ke klášteru Khor Virap, který je nejvýznamnějším poutním místem Arménie. Na tomto místě
byl uvězněn Sv. Gregory na konci třetího století a o 14
století později zde byl vystavěn skvostný klášter s nejkrásnějšími výhledy na Ararat. Poté se přesuneme do
městečka Alidzor odkud se vydáme ke kostelu Noravank
(sídlo středověkých arménských umělců) a budeme pokračovat k architektonickému skvostu oblasti - klášteru
Tatev, který býval nejbohatším středověkým klášterem
v Arménii. Nepřekonatelná pevnost Tatev byla důležitým
náboženským centrem, ale také strategickým místem
královské dynastie Syunik s několika tajnými podzemními
cestami. Cestu je možno absolvovat pěšky nebo lanovkou. Návrat do Jerevanu do našeho hotelu, nocleh.
4. den: po dobré snídani započne další putování, tentokráte do údolí květů k městu Tsaghkadzor, které je nejslavnějším arménským zimním střediskem ve východní
části Teghenských hor. Z lanovky budeme mít nejlepší
výhled na nádhernou přírodu plnou zeleně, alpských květů a vrcholky okolních hor. Dalším programem tohoto dne
bude prohlídka kláštera Kecharis a cesta k nejdelšímu

Tbilisi

Kavkazskému vulkanickému jezeru Sevan, které leží v
nadmořské výšce 1.900 m n.m. chráněné vrcholky hor
vyššími než 3.000 m n.m. Na břehu jezera budeme odpoledne obdivovat klášter Sevanavank z roku 874, který byl
vystavěn na počest královy dcery Mariam. Večer návrat
do hotelu v Jerevanu a nocleh.
5. den: volný den v Jerevanu k odpočinku, nákupům,
návštěvě muzeí, galerií či jen lenošivému toulání překrásným historickým centrem města
6. den: po snídani se přepravíme na Arménsko - Gruzínskou hranici do Bagratashenu. Odtud budeme pokračovat do hlavního města Gruzie do Tbilisi, kde se ubytujeme
a večer si prohlédneme nejkrásnější místa historického
centra města s památkami sahajícími až do 5. století
na březích řeky Mtkvari. Navštívíme nejmalebnější čtvrť
města - Metekhi s kostelem, prohlédneme také katedrálu
Sioni, baziliku Anchiskhati, odkud se dostaneme pohodlně lanovkou na pevnost Narikala ze 4. století, která dominuje celému městu. Cestou zpět na hotel pak spatříme
ještě sirné lázně s termálními prameny a skleněný most.
Nocleh ve Tbilisi.
7. den: po snídani se vydáme do regionu Kakheti, který
je světově proslulý výrobou prvotřídního vína. Navštívíme
klášter Bodbe. Odpoledne se přesuneme do Sighnaghi,
malého městečka s neopakovatelným panorama Kavkazských velikánů, které je živým skanzenem historických
měst této oblasti (zděné domečky s tradičními visutými
balkóny a kapličkami na střechách domů). Údolím Alazani se k večeru dostaneme do Telavi, kde se ubytujeme
a přespíme.
8. den: dnes se po dobré snídani vypravíme k prohlídce
vyhlášeného kláštera Ikalto, který založil již v 6. století jeden z tzv. Třinácti asyrských otců - křesťanských duchovních, kteří přišli na území Gruzie. V klášteře byla později
založena akademie - církevní vysoká škola, která patřila
ve středověku k nejlepším vzdělávacím zařízením světa.
Odpoledne nenecháme odpočívat naše fotoaparáty cestou krásnou přírodou a zejména při příjezdu k malebnému
klášteru Alaverdi ze 6. století s katedrálou, která pochází
ze století jedenáctého. Večer se vrátíme do Tbilisi k noclehu v námi již známém hotelu.

pevnost Ananuri

9. den: po snídani nás v závěru zájezdu čeká to nejkrásnější co Gruzie nabízí. Vydáme se totiž do Mtskhety,
které bylo ve středověku hlavním městem země, jeho
náboženským i kulturním centrem (UNESCO). Navštívíme
klášter Jvari ze 6. století, který dominuje městu a řece
Aragvi i katedrálu Svetitskhoveli, která je známá tím, že je
zde pohřbena část Ježíšova roucha. Křivolaké kamenné
uličky města plné obchůdků se suvenýry a kavárničkami
nás zajisté zlákají k posezení u dobrého oběda, kávy či
čaje. Odpoledne se vrátíme do Tbilisi a navštívíme muzeum Simon Janashia, katedrálu Sameba a tradiční bazar
Dry bridge vernissage, kde můžeme nakoupit řadu ručně
vyráběných suvenýrů, drobných šperků apod. Poslední
nocleh v Tbilisi.
10. den: po snídani transfer na leště a odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Jerevan,
Tbilisi - Praha včetně odbaveného zavazadla, letištní
taxy a příplatky, transfery klimatizovaným mikrobusem,
9 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelích kat.
3*/4*, 9 x snídani, služby česky nebo slovensky hovořícího místního průvodce v průběhu pobytu v Arménii
a Gruzii, pojištění CK ve sm. zák. 159/99 Sb., vstupy do
navštívených objektů
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh
v zahraničí + 990,- Kč/os./celý zájezd, lanovka Tsaghkadzor cca 5,- USD za osobu za oba směry, obědy,
večeře, spropitné...
Příplatek za jednolůžkový pokoj: + 4.990,- Kč

Tbilisi
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SVĚTOVÁ VÝSTAVA

EXPO 2020 DUBAJ

výstaviště EXPO 2020

Nenechte si ujít největší světovou výstavu EXPO 2020 v Dubaji – první světovou výstavu, kterou hostí arabská země – Spojené arabské
emiráty – jeden z nejdynamičtějších, nejmladších a nejrychleji rostoucích regionů na světě. Mottem této světové výstavy je „Spojení myšlenek
– Tvorba budoucnosti“ a tématem jsou „Příležitost, přemístitelnost a udržitelnost“. Na návštěvu EXPO 2020 je potřeba vyhradit si minimálně
2 dny, protože na 438 hektarech budou pavilony 183 zemí a dalších nadnárodních společností, vzdělávacích institucí a nevládních organizací.
173 dní od října 2020 do dubna 2021. To vše v jednom z nejlákavějších měst na světě – DUBAJI.
Spojené arabské emiráty (SAE) jsou chloubou Arabského poloostrova se světově proslulými stavbami a atrakcemi, kam se pohodlně dostaneme přímým
letem z Prahy. Pro cestu nepotřebujeme vízum ani žádné speciální očkování. Starat se o Vás budou naši česky mluvící delegáti. Snad žádná jiná země na
světě neskýtá tolik turistických lákadel jako SAE. Ultramoderní stavby (včetně té nejvyšší na světě), perfektně fungující doprava, moderní čtvrtě u nádherných
písečných pláží v kontrastu s historickými budovami. K tomu si přimyslete stále modrou oblohu, teplé moře, usměvavé lidičky a spoustu nákupních a zábavních
možností. Milovníci přírody zajisté okouzlí skalnaté horské masivy, rudé pláně místních pouští a pestrý podmořský život lákající ke šnorchlování či potápění.
Spojení poznávání SAE spolu se světovou výstavou EXPO 2020-21 tak činí z této destinace neodolatelný cíl Vaší cesty.
Dubaj

SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2020 A PROHLÍDKA DUBAJE
letecky z Prahy, hotel ****, celodenní prohlídka Dubaje s průvodcem a 2 dny na EXPO
(vstupenky a doprava na výstaviště tam i zpět v ceně)
Program zájezdu:
1. den: setkání na letišti v Praze a večerní přímý let
(předpokládaný odlet ve 21:05 hod.) do Spojených
arabských emirátů
2. den: po příletu (předpokládaný přílet v 6 hod.
ráno místního času) nás přivítá místní česky mluvící
průvodce a ihned započne naše poznávání Dubaje
- kosmopolitního města arabských tradic, zlata a neuvěřitelných projektů. Projedeme centrem města po
tepně Sheik Zayed Road do nové čtvrti Marina. Cestou
do čtvrti nejlepších pláží Jumeirah si budeme moci
vyfotit ikonický hotel Atlantis, který leží na uměle vytvořených ostrovech ve tvaru palmy. Dopoledne se zastavíme na trhu Medinat Souk s typickou vůní kadidla

český pavilon

118

a nabídkou tradičních výrobků. Trh je umístěn v areálu
nejznámějších hotelů Medinat a Burj al Arab, odkud je
lze také nejlépe vyfotit v zahradě, kterou protínají uměle vytvořené vodní kanály. Přes parné poledne se schováme v obřím nákupním centru Mall of Emirates,
kde můžeme obdivovat také krytý lyžařský svah SKI
DUBAI a můžeme pohodlně individuálně poobědvat
(výběr z kuchyní celého světa). Odpoledne se přesuneme do historické části Dubaje, kde navštívíme
museum, které nám představí nedlouhou historii města, které od malé rybářské vesničky vykvetlo do jedné
z nejkrásnějších světových metropolí. Poté se projdeme trhem s látkami a tradičním dopravním prostředkem - dřevěnými lodičkami ABRA TAXI přeplujeme
záliv zvaný „Creek“ ze čtvrti Bur do části Deira, kde
se projdeme trhem s kořením (neopakovatelné barvy
a vůně koření) do největšího trhu ze zlatem na světě
- „Gold Soukh“. V podvečer nás čeká ještě návštěva
Dubai Mall, jehož součástí je nejvyšší stavba světa,
ikonický Burj Khalifa. Zájemci mohou fakultativně
vyjet v rámci programu AT THE TOP do 134. patra
a odtud spatřit celou Dubaj z letecké perspektivy a to
navíc při západu slunce. Naše dnešní putování zakončíme jedinečnou podívanou největší zpívající fontány

DUBAI FOUNTAIN a necháme se překvapit na jakou
světovou klasickou nebo moderní hudbu bude dnešní
program připraven. Plni zážitků se již přesuneme do
našeho moderního hotelu HILTON GARDEN INN
AL MINA****, který je jen pár minut jízdy od nejvyšší
stavby světa. Po ubytování volný večer na toulání dubajskými uličkami (Dubaj patří mezi nejbezpečnější
města na světě), individuální večeři apod. Fakultativně
lze zajistit mimořádný zážitek - plavbu na tradiční dřevěné lodi Dhow s večeří, při které se na klidné vodě
zálivu bude zrcadlit historická čtvrť Bur a moderní
obchodní čtvrť zvaná Downtown na opačném břehu
(večeře bude formou dobrého bufetu).
3. den: po skvělé snídani se vydáme asi půlhodinovou
jízdou na výstaviště EXPO DUBAI 2020 - zajisté doposud největší, nejmodernější, nejluxusnější Světové
výstavy (vstupné je již zajištěno v ceně zájezdu). Ve
futuristickém pavilonu České republiky budeme díky
našemu partnerství s pavilonem přivítáni zástupcem

Zájezdy na EXPO 2020 V DUBAJI

Dubaj

pavilonu a při prohlídce získáme spoustu zajímavých
informací o pavilonu CZECH SPRING, který si klade
náročný cíl vyrábět v tomto pouštním prostředí unikátním systémem S. A. W. E. R. životodárnou vodu.
Zajisté se dozvíme řadu praktických, odborných, ale i
zábavných zákulisních příhod o přípravě projektu i samotné stavbě pavilonu. V průběhu celého dne budeme mít možnost navštívit celou řadu pavilonů dalších
států (na Expu se představí téměř 200 států se
svými pavilony). V podvečer transfer zpět do Dubaje a volný večer na nákupy, individuální večeři a další
poznávání nebo využijeme střešního bazénu našeho
hotelu pro lenošení s nádherným výhledem na nikdy
nespící město.
4. den: po snídani znovu vyrazíme na výstaviště
EXPO 2020 (vstup je opět v ceně zájezdu). Fakultativně lze místo návštěvy Světové výstavy zajistit pro
zájemce celodenní výlet do Abú Dhabí - hlavního města nejvýznamnějšího emirátu (a také hlavního města
celých Spojených arabských emirátů). V Abú Dhabí
navštívíme Heritage museum, kde budeme seznámeni s životem původních obyvatel, ale také moderní části

muzeum v Dubaji

města, které soupeří s Dubají v přepychovosti, luxusu
i nejlepších životních podmínkách na světě. Fotograﬁi
si uděláme také u bývalého sídla místních šejků, dnes
ultraluxusního hotelu Emirates Palace hotel i Paláce
Národů. Snad nejúchvatnější však bude návštěva Velké mešity šejka Zayeda. V podvečer se vrátíme zpět
do Dubaje do našeho hotelu a můžeme využít večera
k nákupům, procházkám či lenošení u bazénu.
5. den: po snídani volný den, který lze věnovat nákupům, lenošení u hotelového bazénu s fantastickým
výhledem nebo zdarma využít hotelového shuttle busu
na pláž La Mere Beach na známé pláži Jumeirah
(vstup na pláž zdarma). Někteří využijí nabídky dalších
fakultativních výletů, nebo budou prozkoumávat další
mimořádné stavby a turistické atrakce Dubaje (například nový Dubai Frame).
6. den: brzy ráno transfer na letiště k přímému letu
do Prahy (předpokládaný odlet v 07:35 hod. místního
času a předpokládaný přílet do Prahy v 11:20 hod).

Poznámka: letový řád je předpokládaný a může se
změnit. Předpokládanou leteckou společností je Air
Arabia.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - SAE Praha včetně odbaveného zavazadla 20 kg a příručního zavazadla, 4 noci ubytování v Dubaji v 4* hotelu se
snídaněmi, celodenní prohlídku Dubaje s českým průvodcem, transfery z letiště do hotelu a zpět, 2x transfer
na výstaviště EXPO a zpět, 2x celodenní vstupenku na
EXPO Dubai 2020-2021 včetně prohlídky českého
pavilonu Czech Spring s průvodcem, služby českého
delegáta, občerstvení na palubě letadla, pojištění CK
proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
990,- Kč/os./pobyt včetně pojištění storna zájezdu,
pobytové taxy (10,- AED/osoba/noc), příplatek za
jednolůžkový pokoj: 5.560,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů a vše, co není zahrnuto v cena zahrnuje

Slevy pro cestující děti na vyžádání v CK. Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 20
SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2020 A PROHLÍDKA DUBAJE
Termín:
dnů / nocí
Cena:
22.10. - 27.10.2020
6/4
27.990,- Kč
14.11. - 19.11.2020
6/4
27.990,- Kč
03.12. - 08.12.2020
6/4
27.990,- Kč
21.01. - 26.01.2021
6/4
27.990,- Kč
11.02. - 16.02.2021
6/4
27.990,- Kč
04.03. - 09.03.2021
6/4
27.990,- Kč
18.03. - 23.03.2021 (Český den) 6/4
27.990,- Kč
01.04. - 06.04.2021 (Velikonoce) 6/4
27.990,- Kč

český pavilon

Sleva za včasný nákup při objednání zájezdu do 6.1.2020 = 3.000,- Kč/os.

EXPO 2020 S PROHLÍDKOU DUBAJE A NÁKUPY
letecky z Prahy, hotel 4**** řetězce Hilton, celodenní prohlídka Dubaje s průvodcem
a 2 dny na EXPO (vstupenky a doprava na výstaviště tam i zpět v ceně)
Program zájezdu:
1. - 4. den: je shodný s programem zájezdu EXPO
2020 a Dubaj
5. - 7. den: volné dny k nákupům, individuálním
prohlídám Dubaje, lenošení u hotelového bazénu s
fantastickým výhledem, možnost zdarma využít hotelového shuttle busu na pláž La Mere Beach na známé
pláži Jumeirah (vstup na pláž zdarma). Možnost využití
nabídky dalších fakultativních výletů.
8. den: po snídani ještě můžeme využít posledního
dopoledního koupání, kolem poledne nás transfer odveze zpět na letiště k přímému letu do Prahy (plánovaný odlet v 15:35 hod. místního času, plánovaný přílet
do Prahy v 19:20 hod.).
Poznámka: letový řád je předpokládaný a může se
změnit. Předpokládanou leteckou společností je Air
Arabia.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - SAE Praha včetně odbaveného zavazadla 20 kg a příručního zavazadla, 6 noci ubytování v Dubaji v 4* hotelu, 6x
snídani, celodenní prohlídku Dubaje s českým průvodcem, transfery z letiště do hotelu a zpět, 2x transfer na
výstaviště EXPO a zpět, 2x celodenní vstupenku na
EXPO Dubai 2020-2021 včetně prohlídky českého
pavilonu Czech Spring s průvodcem, služby českého
delegáta, občerstvení na palubě letadla, pojištění CK
proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
990,- Kč/os./pobyt včetně pojištění storna zájezdu,
pobytové taxy (10,- AED/osoba/noc), příplatek za
jednolůžkový pokoj: 8.340,- Kč, vstupné do navštěvovaných objektů a vše, co není zahrnuto v cena zahrnuje

Slevy pro cestující děti na vyžádání v CK. Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 20

Burj al Arab

SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2020 S PROHLÍDKOU DUBAJE A NÁKUPY
Termín:
dnů / nocí
Cena:
03.12. - 10.12.2020 (předvánoční nákupy)
8/6
29.990,- Kč
(Sv. Valentýn)
8/6
29.990,- Kč
11.02. - 18.02.2021
Sleva za včasný nákup při objednání zájezdu do 6.1.2020 = 3.000,- Kč/os.

Zájezdy na EXPO 2020 jsou připravovány s velkým předstihem. Vzhledem k vysokému zájmu o tyto zájezdy může dojít ke změnám
cen letecké dopravy a ubytovacích kapacit. Aktuální ceny budou vždy k dispozici na webu www.zajezdyexpo.cz a www.bontonck.cz
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Zájezdy na EXPO 2020 V DUBAJI

Dubaj marina

pláže v Ras Al Khaimah

SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2020, PROHLÍDKA DUBAJE
A POBYT U MOŘE S ALL INCLUSIVE
letecky z Prahy, hotel 4****/ 5***** řetězce Hilton, celodenní prohlídka Dubaje s průvodcem
a 2 dny na EXPO (vstupenky a doprava na výstaviště tam i zpět v ceně), 3 nebo 5 nocí
v plážovém hotelu s programem all inclusive a možností golfu
Program zájezdu:
1. - 4. den: je shodný s programem zájezdu EXPO
2020 a Dubaj
5. den: po snídani volné dopoledne k nákupům, lenošení u hotelového bazénu nebo využití bezplatného
hotelového shuttle busu na pláž La Mere Beach na
světoznámé pláži Jumeirah. Po poledni transfer do
emirátu Ras Al Khaimah (transfer s českým průvodcem trvá asi 90 minut). Ubytování v luxusním plážovém resortu HILTON AL HAMRA BEACH & GOLF
RESORT **** s programem ALL INCLUSIVE.
6. - předposlední den (dle počtu nocí v RAK):
pobyt v plážovém resortu s ALL INCLUSIVE, možnost využití široké nabídky sportovních aktivit resortu
i nákupních možnosti. Milovníkům golfu nabízíme zajištění golfových balíčků na krásném hřišti AL HAMRA GOLF CLUB, který se nachází přímo u našeho
hotelu. Fakultativně podvečerní výlet JEEP SAFARI
- při tomto výletu nás vyzvednou speciální offroad vozidla pro 4-7 osob se zkušenými řidiči, se kterými se
vydáme do nedaleké pouště s rudým pískem. Nezapomenutelným zážitkem bude nejen jízda po písečných
dunách, ale také pozorování romantického západu
slunce nad rudou pouští. Po západu se o nás budou
starat beduíni, kteří nám nabídnou výbornou arabskou
kávu (ochucenou kardamomem, ke které zakousneme čerstvou datli), vodní dýmkou (shisha) a výbornou
večeří s kulturním programem - břišní tanečnice, tanec
dervišů, ohňová show... Večer se vrátíme do našeho
plážového hotelu. Další celodenní fakultativní výlet nás
zavede z Perského zálivu do emirátu Fujairah, který
leží u Ománského zálivu. Při tomto výletě s českým

průvodcem poznáme nádherné hory, které dělí jednotlivé emiráty, pláže, prohlédneme jednu z nejstarších
mešit v emirátech a pochutnáme si na výborném obědě. Milovníci koupání budou mít možnost vyzkoušet
zdejší pláže, které jsou omývány Ománským zálivem,
který je propojen s Indickým oceánem.
poslední den: po snídani ještě můžeme využít
posledního dopoledního koupání, kolem poledne nás
transfer odveze zpět na letiště k přímému letu do
Prahy (plánovaný odlet v 15:35 hod. místního času,
plánovaný přílet do Prahy v 19:20 hod.)
Poznámka: letový řád je předpokládaný a může se
změnit. Předpokládanou leteckou společností je Air
Arabia.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - SAE Praha včetně odbaveného zavazadla 20 kg a příručního zavazadla, 3 noci ubytování v Dubaji v 4* hotelu
se snídaní, 3 nebo 5 nocí ubytování v plážovém hotelovém resortu v Ras Al Khaimah s All INCLUSIVE,
celodenní prohlídku Dubaje s českým průvodcem,
transfery z letiště do hotelu a zpět, 2x transfer na
výstaviště EXPO a zpět, 2x celodenní vstupenku na
EXPO Dubai 2020-2021 včetně prohlídky českého
pavilonu Czech Spring s průvodcem, transfer z Dubaje
do hotelu v Ras Al Khaimah, služby českého delegáta,
občerstvení na palubě letadla, pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
990,- Kč/os./pobyt včetně pojištění storna zájezdu,
pobytové taxy (pro 4* hotely 10,- AED/osoba/noc; pro
5* hotely 20,- AED/osoba/noc), příplatek za jednolůžkový pokoj: 1.390,- Kč/noc, vstupné do navštěvovaných objektů a vše, co není zahrnuto v cena zahrnuje
Slevy pro cestující děti na vyžádání v CK.

EXPO 2020, PROHLÍDKA DUBAJE A POBYT U MOŘE
Termín:
dnů / nocí
Cena:
22.10. - 29.10.2020
8/6
39.990,- Kč
22.10. - 31.10.2020
10/8
46.990,- Kč
03.12. - 10.12.2020
8/6
39.990,- Kč
03.12. - 12.12.2020
10/8
46.990,- Kč
21.01. - 28.01.2021
8/6
39.990,- Kč
21.01. - 30.01.2021
10/8
46.990,- Kč
11.02. - 18.02.2021
8/6
39.990,- Kč
11.02. - 20.02.2021
10/8
46.990,- Kč
04.03. - 11.03.2021
8/6
39.990,- Kč
04.03. - 13.03.2021
10/8
46.990,- Kč
18.03. - 25.03.2021 (Český den) 8/6
39.990,- Kč
18.03. - 27.03.2021 (Český den) 10/8
46.990,- Kč
01.04. - 08.04.2021 (Velikonoce) 8/6
39.990,- Kč
01.04. - 10.04.2021 (Velikonoce) 10/8
46.990,- Kč

Burj Khalifa

Sleva za včasný nákup při objednání zájezdu do 6.1.2020 = 3.000,- Kč/os.

Abú Dhabí - Velká mešita šejka Zayeda

PŘÍPLATKY PRO VŠECHNY ZÁJEZDY NA EXPO 2020:
ABÚ DHABÍ (celodenní výlet s českým průvodcem):
BURJ KHALIFA (návštěva 134. patra nejvyšší budovy světa):
DHOW CRUISE (večerní plavba s večeří)
FUJAIRAH (výlet do emirátu Fujairah s českým průvodcem)
FUJAIRAH (výlet do emirátu Fujairah s českým průvodcem + oběd)
JEEP SAFARI (výlet terénními vozy do pouště, západ slunce a večeře)
*) cena platí při odpočítání jednoho denního vstupu na EXPO 2020
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1.290,- Kč *)
1.690,- Kč
890,- Kč
1.190,- Kč
1.980,- Kč
1.490,- Kč

Zájezdy na EXPO 2020 V DUBAJI
Ubytování v Dubaji
HILTON GARDEN INN DUBAI AL MINA****
Poloha: moderní, luxusní hotel Hilton Garden Inn
Dubai al Mina situovaný ve čtvrti Jumeirah má ideální
polohu ke všem nejznámějším atrakcím města, nákupním centrům i metru. Hotel se nachází v blízkosti
Sheikh Zayed Road, starého centra Dubaje i jeho
moderních částí. Hotel zajišťuje zdarma dopravu na
veřejnou pláž La Mere Beach (bezplatný vstup na
pláž). V okolí hotelu je celá řada nákupních a zábavních možností, restaurací i barů.
Ubytování: je zajištěno ve velmi moderně zařízených
pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC,
fén), klimatizací (bezplatně), malou ledničkou, varnou
konvicí/kávovarem, sadou na žehlení, SAT/TV, Wi-Fi
(zdarma) a sejfem. Z většiny pokojů je panoramatický
výhled do okolí.
areál Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort

hotelová pláž

PRO MILOVNÍKY GOLFU nabízíme golfový
balíček za 5.990,- Kč, který zahrnuje:
standardní balíček programu + navíc přeprava golfového bagu (1 ks do váhy max. 20 kg - celkem tedy
bude možné přepravit odbavené zavazadlo 1 ks do 20
kg + golf bag do 20 kg), 1x Tee time na 18-ti jamkové
hřiště (neděle až čtvrtek, pátek a sobota za příplatek
16,- USD).

Al Hamra Golf Club

Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,
bar, směnárna, obchod se suvenýry, obchod s občerstvením, půjčovna automobilů, služby praní prádla.
Na střeše hotelu je bazén s mimořádným výhledem
na Dubaj. Hotel nabízí také ﬁtness studio (za poplatek). Zdarma je zajišťována přeprava hostů z hotelu na
pláž La Mer Beach na světoznámé Jumeirah Beach a
také do nákupního centra Dubai Mall s mrakodrapem
Burj Khalifa a zpívající fontánou.
Stravování: snídaně formou bohatého bufetu v hotelové restauraci
Náš názor: velmi kvalitní hotel s perfektní polohou pro poznávání Dubaje uspokojí představy
i náročnějších hostů.

Hilton Garden Inn Dubai al Mina
hotelový střešní bazén

Ubytování u moře v Ras Al Khaimah
HILTON AL HAMRA BEACH & GOLF RESORT*****
Poloha: luxusní hotel řetězce Hilton je součástí
obrovského komplexu Al Hamra, který disponuje
překrásnou písečnou pláží z jedné strany a 18-ti jamkovým golfovým hřištěm ze strany druhé. V rámci komplexu je spousta zábavních i nákupních možností. Do
centra hlavního města emirátu Ras Al Khaimah je to
cca 15 minut jízdy.
Ubytování: komfortně zařízené pokoje s vlastním
sociálním zařízením (sprcha, WC, fén), klimatizací
(zdarma), Wi-Fi (zdarma), telefonem, SAT/TV, budíkem, trezorem (zdarma), minibarem a balkonem nebo
terasou
Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní
restaurace, restaurace a la carte, bary, bary u bazénů,
dva vyhřívané venkovní bazény, dětské bazény, dětský
klub, ﬁtness centrum, 2 tenisové kurty, volejbalové
hřiště, sauna. Za poplatek: vodní lyže, masáže, rybolov, golfové hřiště Al Hamra Golf Club. Noční zábava
je zajištěna v klubech Scirocco English a Malibu.
Resort zajišťuje také (za poplatek) služby kadeřnického salónu, prádelnu půjčovnu aut, wellness služby,

vodní i pozemní sporty apod. V komplexu jsou obchody se suvenýry i směnárna.
Stravování: ALL INCLUSIVE - snídaně, obědy a
večeře formou bufetu, minerální voda (perlivá i neperlivá), nealkoholické nápoje (cola, dietní cola, sprite,
dietní sprite, fanta, tonic, soda, ledový čaj, několik druhů
džusů), káva (překapávaná, cappuccino, espresso, horká čokoláda), čaj, pivo, víno a další alkoholické nápoje
(campari, gin, whisky, rum, vodka, brandy) vybraných
značek a několik druhů alkoholických i nealkoholických míchaných nápojů v době (od 12:00 do 24:00
hod. - různé bary mohou mít různou dobu podávání
nápojů). Zmrzlina pro děti od 11:00 do západu slunce.
Pláž: dlouhá písečná pláž je součástí hotelového
resortu, lehátka, slunečníky i osušky bezplatně.
Na pláži je možno využít nabídky motorizovaných i nemotorizovaných vodních sportů.
Náš názor: perfektní místo pro odpočinek na pláži se skvělým all inclusive programem a možností
zahrát si golf na hřišti přímo u moře...

AL HAMRA GOLF CLUB
Moderní 18-ti jamkové hřiště PAR 72 je součástí
komplexu Al Hamra a přímo navazuje na hotel Al
Hamra Beach & Golf resort *****, ve kterém zajišťujeme ubytování s all inclusive programem. Hřiště
(vhodné pro profesionální golﬁsty i začátečníky) nabízí
nádherný výhled na Arabský záliv a pohoří Hajjar, které
tvoří neopakovatelnou kulisu hry. Každá jamka je navržena (golﬁstou Peterem Harradinem) s pěti různými
možnostmi odpaliště. Hřiště je lemováno čtyřmi vzájemně propojenými lagunami se slanou vodou, terén je
nenáročný, rovinatý (nadmořská výška se pohybuje od
1 do 8 metrů nad mořem). Délka ze žlutých odpališť
6.065 metrů a červených odpališť 5.757 metrů. Hřiště
je přizpůsobeno také na noční hru díky mimořádně
účinným světlometům, které jsou instalovány tak, aby
neoslňovaly hráče. Zkušený personál je připraven
zajistit všechny aspekty Vaší skvělé hry.

Více informací, termínů a nabídek na

www.zajezdyexpo.cz
www.bontonck.cz
NA VŠECHNY ZÁJEZDY NA EXPO 2020:
sleva za včasný nákup: 3000,- Kč/os. při
objednání zájezdu do 06.01.2020
(na tyto zájezdy se nevztahují žádné další
časové a věrnostní slevy).
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Srí Lanka

- velký okruh s pobytem u moře

Malý ostrov v Indickém oceánu s bujnou tropickou vegetací, všudypřítomnou vůní exotického
koření, nádhernými zlatavými plážemi, malebnou horskou krajinou s čajovými plantážemi a
neopakovatelnou atmosférou, kterou vytvářejí
jeho usměvaví a přátelští obyvatelé - to je Srí
Lanka. Země, jejíž tradice v cestovním ruchu
sahá až do dob britské koloniální říše, dokáže
uspokojit i ty nejnáročnější turisty. Pro ty, kteří
do exotických zemí cestují poprvé, je výborným
startem k objevování světa.

SRÍ LANKA
Pinnawela - Habarana - Sigiriya - Národní park
Minneriya - Dambulla - Matale - Kandy
- čajové plantáže a továrna cejlonského čaje
- pobyt u moře v Kalutara
Termín: 08.03. - 17.03.
Cena: 37.990,- Kč
05.04. - 14.04. (Velikonoce)
Cena: 41.990,- Kč
15.11. - 24.11. (st. svátek 17.11.) Cena: 37.990,- Kč
V CENĚ JE ZAHRNUTA POLOPENZE A VŠECHNY VSTUPY!
Vánoční, Silvestrovské a Velikonoční termíny na vyžádání
v CK (za příplatek). Zájezdy lze uskutečnit v jakémkoli termínu (při méně než 6 osobách je zájezd s anglicky mluvícím průvodcem nebo českým průvodcem za příplatek).

Program zájezdu:
1. den: odlet na Srí Lanku z Prahy, Vídně nebo
Bratislavy
2. den: po příletu do hlavního města Colomba a přivítání s místním průvodcem nás čeká přesun do Pinnawela. V místním sloním sirotčinci uvidíme krmení
sloních mláďat, koupání stáda slonů v řece a koupíme
si exkluzivní suvenýr - papír ze sloního trusu. Pokračování cesty do Habarana v centrální části ostrova,
ubytování v hotelu, relaxace po cestě, večeře a nocleh.

122

koupání slonů v sirotčinci Pinnawela

3. den: po snídani nás naše putování po nejkrásnějších místech ostrova zavede nejdříve do tajemné Sigiriye nazývané také Lví hora. Zde se nad komplexem
zahrad, jezírek a drobných staveb tyčí mohutný skalní
blok, na jehož vrcholku dal v 5. století král Kasyapa
vybudovat palác. Dnes z něj zbyly pouze ruiny, ale při
pohledu na nástěnné fresky, jezírka s lotosy a místní
návštěvníky v barevných hedvábných šatech, nebude
těžké zapojit fantazii a představit si palác plný života
a zábavy. Kolem poledne se vrátíme do našeho ubytování v Habaraně, kdo nebude chtít odpočívat může
si vyzkoušet jízdu na slonovi (fakultativně). Odpoledne se přesuneme do jen pár kilometrů vzdáleného
Národního Parku Minneriya, kde si užijeme odpolední
safari silným džípem 4x4, ze kterého budeme pozorovat stáda slonů a překrásnou panenskou přírodu.
V podvečer cestou zpět do našeho hotelu si prohlédneme práci šikovných řemeslníků v místní řezbářské
dílně, kde jsou využívány staleté tradiční metody.
Večer se vrátíme do hotelu, povečeříme a možná si
dopřejeme nějakou ajurvédskou masáž...
4. den: po snídani se vydáme do královského města
Kandy. Cestou navštívíme unikátní chrámový jeskynní
komplex Dambulla, kde budeme fascinováni sochařským uměním starých mistrů a o krůček se zase přiblížíme k pochopení buddhismu. Chrám je vytesán ve
skále a ve svém tajuplném nitru ukrývá desítky soch
Buddhy v různých podobách. Přítmí a podmanivá
vůně vonných tyčinek nám na chvíli dají zapomenout
na všední starosti. Exotické vůně budou hýčkat naše
smysly i při další zastávce - v zahradě pro pěstování tropického koření a ovoce v Matale. Už jste viděli
muškátový oříšek a jeho květ? Toužíte ochutnat ovoce
neznámých tvarů a chůtí? Místní průvodci nám v zahradě představí celou řadu ovoce a koření, které je
po staletí využíváno také v tradiční ajurvédské medicíně. Odpoledne přijedeme do Kandy, kde nás čeká
prohlídka nejkrásnějšího chrámu Dalaga Maligawa
- tedy Chrámu Buddhova Zubu, ve kterém je uložena
tato Buddhova relikvie. V centru města pak navštívíme

ještě muzeum šperků a drahokamů (Srí Lanka je proslavená svými modrými zafíry) a obchodu s hedvábím,
kde si dámy mohou vyzkoušet typický srílanský oděv
pro ženy - Sárí a pánové oděv Sáron. Den zakončíme
kulturním představením tradičních Kandyjských tanců,
které bude ukončeno ohňovou show. Ubytujeme se
v místním hotelu, povečeříme a přenocujeme.
5. den: nasnídaní opustíme hotel a vydáme se do
nejmalebnější oblasti Srí Lanky, plné zelených čajových políček a vodopádů. Nesmíme vynechat návštěvu
tradiční továrny na zpracování čaje, kde ochutnáme
originální Celjonský čaj (a také jej koupíme jako ten
nejlepší suvenýr svým kamarádům). Po poledni se již
vydáme na pobřeží do našeho plážového hotelu, kde
se ubytujeme, povečeříme a oddáme se pohodlí a
sladkému lenošení.
6. - 8. den: pobyt s polopenzí v plážovém resortu,
možnost využití nabídky služeb ajurvédského hotelového centra, sportovních aktivit či výletů do blízkého okolí
9. - 10. den: dopoledne ještě odpočinek na pláži,
po poledni transfer do Colomba, odpolední prohlídka
města, poslední nákupy suvenýrů... Večer transfer na
letiště v Colombu, po půlnoci odlet s přestupem do
Prahy, Vídně nebo Bratislavy, přílet do Prahy, Vídně
nebo Bratislavy.

Srí Lanka

- velký okruh s pobytem u moře
Nebuďte zaskočeni při stolování - Srílančané
jedí rukama! Není to nic neobvyklého a přispívá
to k lepšímu smísení jednotlivých součástí
jídla. V hotelích a turistických centrech je však
zvykem používat příbor.

SRÍ LANKA
Habarana
Dambulla

NP Minneriya
Sigiriya

Coco Royal Beach Resort

Vychutnejte si pravý cejlonský čaj tak, jak má
opravdu chutnat! Vyzkoušejte také čaj na „anglický způsob“ - s mlékem. Srílančané tento zvyk
od Britů převzali a přišli mu na chuť. Budete
je následovat?

Matale
Pinnawela

Kandy

Negombo

ET

Colombo

PŘÍL

T

LE

oblast čajových
plantáží

Kalutara

OD

Doprava: letecky z Prahy, Vídně nebo Bratislavy do

KALUTARA
COCO ROYAL BEACH
RESORT ****
Poloha: příjemný menší rodinný hotelový resort
nacházející se přímo u písečné pláže v přímořském
letovisku Kalutara asi 40 km jižně od Colomba. Vzdálenost od letiště cca 72 km (transfer trvá cca 2 hodiny). Resort obklopený tropickou vegetací se vzrostlými
palmami je umístěn v klidné hotelové zóně 4 km od
centra letoviska Kalutara.
Ubytování: je zajištěno v pohodlných, klimatizovaných (individuálně nastavitelná klimatizace) pokojích
pro 2-3 osoby vybavených koupelnou (SWC), fénem,
SAT-TV, telefonem, minibarem, sadou pro vlastní přípravu kávy a čaje, bezpečnostním sejfem. Každý pokoj
má balkón nebo terasu, některé pokoje mají boční
výhled na moře.
Resort je vybaven: recepcí, lobby, obchůdkem se
suvenýry, směnárnou, restaurací a à la cart restaurací, plážovou restaurací, spa a wellness centrem,
bazénem (se sladkou vodou), lehátky a slunečníky
u bazénu. Wi-Fi je k dispozici bezplatně na recepci.

sběr čaje v Nuwara Eliya

Možnost zajištění služby hlídání dětí a služeb prádelny za poplatek. K dispozici je také ﬁtness centrum
a půjčovna jízdních kol (za poplatek). V areálu je
možné provozovat vodní aerobic, volejbal, badminton
a vodní pólo. Hotel pořádá pro ubytované hosty občasné tématické večery.
Strava: polopenze (snídaně a večeře formou bufetu), za příplatek možnost All inclusive (plná penze
+ svačinky, vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 10:00-24:00 hod.)
Možnost zajištění pobytů na Srí Lance v plážovém
hotelu s polopenzí nebo All inclusive bez poznávacího
okruhu.

Colomba a zpět (s přestupem), po Srí Lance přeprava
klimatizovanými auty či minibusy.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje hotelů kategorie 3*
s polopenzí, jednolůžkové pokoje za příplatek
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha / Vídeň /
Bratislava - Colombo - Praha / Vídeň / Bratislava včetně odbaveného zavazadla, přepravu klimatizovanými
autokary či minibusy, 3 x ubytování ve dvoulůžkových
pokojích v hotelích kategorie 3* s polopenzí v průběhu
poznávacího okruhu, 4 x ubytování ve dvoulůžkových
pokojích v plážovém hotelu Coco Royal Beach Resort
*** s polopenzí, služby místního průvodce (česky nebo
slovensky mluvící průvodce) po dobu poznávacího
okruhu (2. - 5. den), vstupy do navštívených objektů
zahrnutých v programu, pojištění CK ve smyslu zákona
159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění léčebných výloh a storna (990,- Kč), výlety a jiné služby nad
rámec programu (fakultativní), spropitné
Příplatky: • jednolůžkový pokoj + 8.990,- Kč
• prodloužení o jednu noc v přímořském letovisku
+ 1.490,- Kč/os./noc s polopenzí (možno prodloužit
o libovolný počet nocí)
• příplatek za all inclusive program v plážovém hotelu
v Kalutaře + 4.000,- Kč za pobyt (4 noci)
• možnost zajištění ubytování u moře v hotelu Riu *****
s All inclusive v základní ceně za příplatek celkem
11.490,- Kč/os./ pobyt (4 noci), případný příplatek
za jednolůžkový pokoj v tomto hotelu je 13.990,Kč/4 noci.
Možnost zajištění zájezdu v jakémkoli termínu
včetně období Vánoc a Nového roku - rádi Vám
vypracujeme nezávaznou nabídku přesně dle
Vašich přání a představ.

hotelový bazén
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Dračí zátoka - Ha Long Bay
pláže v Da Nang

Hoi An - sněmovní palác

VIETNAM
TO NEJLEPŠÍ Z VIETNAMU...
Hanoi - plavba po Dračí zátoce Ha Long Bay, Ba Ná Hills
se zlatým mostem a zahradou „lásky“ - Da Nang s noční
plavbou a koupáním na pláži My Khe Beach - Mramorové
hory - historický Hoi An s kurzem vaření - Ho Chi Minovo
město (Saigon) - delta řeky Mekong - tunely Cu-Chi...

Termíny: 18.04.-28.04., 07.11.-17.11.2020
Cena: 47.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: setkání na letišti v Praze s Vašim průvodcem
a společný odlet do Vietnamu (s jedním přestupem)
2. den: přílet do Hanoje, kde nás přivítá místní průvodce
a hned se vydáme do oblasti Dračí zátoky do Ha Long city,
kde nás čeká uvítací večeře v místní restauraci, ubytování
v hotelu, případně individuální procházka po nábřeží v Ha
Long city a nocleh
3. den: dobře vyspaní se hned po snídani vydáme na
plavbu tradiční džunkou (cca 4 hodiny) dechberoucí Dračí
zátokou. V průběhu plavby navštívíme jeskyni ThienCung
a jeskyni Dau Go Cave a poobědváme na lodi (seafood).
Odpoledne se přesuneme do Hanoje, kde se ubytujeme
v hotelu v centru města nedaleko jezera Hoan Kiem.
Večer nás bude čekat představení unikátního, světově
proslulého vodního loutkového divadla - Water Puppet
Show, po kterém se vrátíme do našeho hotelu. Večer doporučujeme procházku kolem jezera Hoa Kiem...
4. den: po snídani se vydáme objevovat překrásnou
Hanoi, která je typická prolínáním kultur, historických
tradic i tváří moderního velkoměsta. Navštívíme mausoleum Ho Chi Minha, domeček ve kterém „strýček Ho“ žil
a navštívíme také pagodu „Jednoho sloupu“. Dopoledne
se budeme věnovat také prohlídce etnologického muzea
- nejkrásnějšího a největšího muzea ve Vietnamu, poté
poobědváme v místní restauraci. Odpoledne se vydáme
na projížďku rykšou - cestou prohlídka Chrámu literatury
- první vietnamské univerzity z 11. století, prohlídka chrámu Ngoc Son. Po prohlídce Hanoje se vydáme na letiště
a večerním letem přeletíme do města Da Nang, kde se
ubytujeme v hotelu a přenocujeme.
5. den: dnes si uděláme krásný, pohodový a odpočinkový
den. Hned po dobré snídani se vydáme do nedalekých
Mramorových hor, kde si nejdříve prohlédneme manu-

fakturu, ve které vyrábějí nádherné sochy a předměty
z místního mramoru. Poté se již vydáme do nitra hor (Národní park), kde při cca 2-hodinové procházce navštívíme
několik pagod, asijských zahrad, vyhlídku na řeku a také
jeskyni světel. Po poledni se vrátíme do Da Nangu, abychom mohli vyzkoušet jednu z nejkrásnějších vietnamských pláží - My Khe Beach, která se rozprostírá jen pár
metrů od našeho hotelu v Danangu. Až do západu slunce
budeme plně využívat písečných pláží a krásně čistého
moře... Večer se vydáme na další poznávání města Da
Nang - tentokráte z paluby výletní lodi, která nás hodinovou plavbou proveze centrem města pod nejkrásnějšími
mosty přes řeku Han. Dnes povečeříme přímo na palubě
lodi a vrátíme se zpět do našeho plážového hotelu.
6. den: po snídani opustíme pobřeží a zavítáme do pohoří
Truong Son do Ba Na Hills (cesta je nazývána „Cesta do
ráje“), odkud vyjedeme lanovkou do Suoi Mo, kde budeme obdivovat fantastickou stezku „GOLDEN BRIDGE“
nádherné zahrady (zahrada lásky), fontány, pagodu Ling
Ung a třicetimetrovou sochu Budhy. Další lanovkou se dostaneme do GareDebay, kde se projdeme maketou středověkých francouzských měst a můžeme také navštívit
zábavní park Fantasy Park. Odpoledne se vrátíme do Da
Nangu a možná se stihneme ještě zase vykoupat v moři.
7. den: po snídani se vydáme do centra starobylého Hoi
An, kde navštívíme čínské sněmovní - obchodní paláce,
dům Tan Ky, Japonský krytý most, starou tržnici. Navštívíme také výrobnu hedvábí, kde si budeme moci nechat
ušít šaty, oblek či košili, nebo jen obdivovat umění místních švadlenek. Pozdní oběd si dnes připravíme zcela
netradičně - formou kurzu vaření vietnamské kuchyně.
Při vaření, pod vedením zkušeného vietnamského kuchaře, si připravíme typické vietnamskké menu - jarní rolky,
plněnou omeletu, salát s rýžovými nudlemi a tradiční
hovězí polévku Phó Bó Hanoi. Odpoledne se ubytujeme
v hotelovém resortu přímo v Hoi An. Večer tak můžeme
trávit odpočinkem v hotelovém bazénu, zahradě, nebo
nákupy a procházkou večerním Hoi An, které je večer jedním z nejromantičtějších míst na světě, kdy jsou krámky
osvětleny tradičními lampiony a po řece jsou pouštěny
květy se svíčkami....
8. den: po dobré snídani se přesuneme na letiště v
Da Nang a odletíme na jih do největšího Vietnamského
města, pulsujícího a nikdy nespícího Ho Chi Minh City

(HCHMC), který známe také pod názvem Saigon. Rovnou
z letiště vyrazíme na jih delty Mekongu, do oblasti, kde se
nacházejí tunely Cu Chi, kde se seznámíme s historií a
velmi expresivními detaily války ve Vietnamu. Zájemci si
dokonce mohou vyzkoušet střelbu z automatické pistole
AK 47. Večer se vrátíme zpět do Saigonu, kde se ubytujeme v hotelu a přenocujeme.
9. den: Snídaně, celodenní výlet do delty řeky Mekong.
Prohlídka delty nás zavede nejdříve k plovoucímu trhu Cai
Be. Poté se vydáme na úzkých lodích místním venkovem,
úzkými kanály prozkoumat vnitrozemí. Cestou budeme
mít možnost ochutnat ovoce, které se zde pěstuje, zakoupit zajímavé rukodělné suvenýry, pokochat se krásou
orchideí a dát si dobrý čaj ve starém místním obydlí. Dobrý oběd v místní restauraci. Večer se vrátíme do Saigonu,
nocleh. Pokud si budete přát, můžeme zajistit návštěvu
druhé nejvyšší budovy v Saigonu - Bitexco, kde můžeme
obdivovat při dobrém nápoji světla velkoměsta z 51. patra. Nebo se vydáme do „české restaurace Hoa Kiem“...
10. den: po snídani navštívíme ještě čínskou čtvrť Cholon
a pagodu Thien Hau, s Vietnamem se rozloučíme prohlídkou prezidentského paláce, katedrály Notre Dame,
Opery, pagody Thien Hau, velkého divadla a centrální
pošty... Odpoledne se vydáme na letiště a odletíme do
Prahy (s jedním přestupem)
11. den: přílet do Prahy
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Hanoi a Saigon - Praha, místní přelety Hanoi - Danang - Saigon,
přepravu klimatizovanými minibusy, 8 x ubytování ve
dvoulůžkových pokojích v hotelích kat. 3*/4* se snídaněmi, 4 x oběd, 2 x večeře, vstupy uvedené v programu,
služby místního anglicky hovořícího průvodce a tlumočícího zástupce CK BonTon, pojištění CK ve smyslu zákona
159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění storna + 990,- Kč,
on-line vízum do Vietnamu 690 Kč, výlety a jiné služby
nad rámec programu (fakultativní), spropitné cca 60,USD/os.
Příplatek za jednolůžkový pokoj: + 5.990,- Kč

Hanoi - Pagoda jednoho sloupu

Ba Ná Hills - Zlatý most
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Saigon

Zájezd je možno prodloužit o Kambodžu s návštěvou chrámů Angkor Wat, Angkor Thom a plovoucí
vesničky na jezeře Tonle Sap – informace v CK.
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STŘEDNÍ VIETNAM
OBLAST DA NANG

Město Da Nang je moderním prázdninovým střediskem
ve střední části Vietnamu. Tato oblast má ideální počasí
vhodné ke koupání po celý rok. Dlouhé a široké pláže
se zlatavým pískem a perfektní poloha k nejkrásnějším
turistickým atrakcím Vietnamu - starobylé město Hoi An,
Mramorové hory a nové horské středisko Ba Ná Hills s
fascinujícím mostem Golden Bridge, večerní projížďky po
řece... Da Nang leží na stejnojmenné řece, kolem které
se rychle rozšiřuje moderní pulsující centrum, které se
začíná podobat Singapuru. Na své si zde proto přijdou nejen milovníci koupání a výletů, ale také skvělých nákupů,
výborného jídla a milých, pracovitých a usměvavých lidí.

HOTELY:
Hotel ARIA*** - se nachází v hotelové části města, jen pár kroků od nejkrásnější písečné pláže My Khe.
Dvoulůžkové pokoje typu Superior s možností jedné nebo
dvou přistýlek s klimatizací, SAT-TV, minibarem, sejfem,
Wi-Fi (bezplatně) vlastním soc. zařízením (SWC+fén). Hotel je vybaven recepcí, restaurací, pronájmem automobilů, čistírnou prádla, parkovištěm, ﬁtness centrem, barem
a bazénem se sluneční terasou na střeše hotelu. Na pláži
jsou k dispozici sprchy, převlékárny, lehátka a slunečníky
za poplatek a plážové bary. V blízkosti hotelu je řada restaurací i obchůdků. Do centra letoviska (most Sang Han)
je cca 5 km, letiště cca 6 km. Snídaně formou bufetu jsou
podávány v hotelové restauraci.

Hotel GRAND SEA****

- se nachází v hotelové
části města, jen pár kroků od nejkrásnější píseční pláže
My Khe. Dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou
přistýlek s klimatizací, SAT-TV, minibarem, sejfem, Wi-Fi
(zdarma), vlastním soc. zařízením (SWC+fén), koutkem
pro přípravu kávy a čaje. Hotel je vybaven recepcí, výtahem, vlastním spa, restaurací, barem, ﬁtness centrem
a vnitřním bazénem. Hotel se nachází cca 4 km od centra města a 5 km od letiště. Snídaně formou bufetu jsou
podávány v hotelové restauraci. Na pláži jsou k dispozici
sprchy, převlékárny, lehátka a slunečníky za poplatek a
plážové bary.

Hotel ADAMO****

- se nachází v hotelové části
města, v první linii od slavné písečné pláže My Khe. Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s klimatizací, SAT-TV, minibarem, sejfem, Wi-Fi (zdarma), vlastním
soc. zařízením (SWC+fén), koutkem pro přípravu kávy a
čaje. Hotel je vybaven recepcí, výtahem, restaurací, barem wellness centrem s vířivkou, saunou a venkovním
bazénem na střeše hotelu s fantastickým výhledem na
moře. Hotel se nachází cca 3 km od centra města (most
Sang Han) a pouhých 5 km od letiště. Snídaně formou
bufetu jsou podávány v hotelové restauraci. Na pláži jsou
k dispozici sprchy, převlékárny, lehátka a slunečníky za
poplatek a plážové bary.

Hotel HOLIDAY BEACH RESORT****

- se
nachází přímo v první linii na krásné písečné pláži My
Khe v Da Nang. Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek jsou vybaveny klimatizací, SAT-TV, minibarem,
sejfem, Wi-Fi (zdarma), koutkem pro přípravu kávy a čaje
a vlastním soc. zařízením (SWC+fén). Hotel disponuje recepcí, restaurací, barem, vlastním SPA zařízením, ﬁtness
centrem, půjčovnou automobilů, čistírnou, bazénem s lehátky a slunečníky na střeše s panoramatickým výhledem
na pláž a moře. Hotel se nachází cca 3 km od centra
města a 5 km od letiště.

hotel Sandy Beach Resort

Pobytové balíčky zahrnují:

1. den: po příletu na mezinárodní letiště v Da Nang Vás
bude čekat místí průvodce, který Vás přepraví do zvoleného hotelu k ubytování, bude Vám k dispozici na check-in
a poskytne Vám všechny potřebné informace k Vašemu
pobytu (infoschůzka).
2. den: po dobré snídani se vydáte na výlet s českým
průvodcem do nedalekých Mramorových hor, kde si nejdříve prohlédnete manufakturu, ve které vyrábějí nádherné sochy a předměty z místního mramoru. Poté Vás již
bude čekat procházka do nitra hor (Národní park), kde v
průběhu cca 2 hodin navštívíme několik pagod, asijských
zahrad, vyhlídku na řeku a také jeskyni světel. Poté se
vrátíte zpět do Da Nang, kde budete mít možnost navštívit
zajímavé muzeum Chamského sochařství (Chamové jsou
domorodí obyvatelé této oblasti). Dobrý oběd bude podáván v jedné z místních restaurací (v ceně), po kterém nás
bude čekat jízda přes most Thuan Phuoc na poloostrov
Son Tra s překrásnou přírodou a nádhernými plážemi s bílým pískem. Odpoledne se vrátíte do hotelu k odpočinku,
nebo koupání na pláži, večer Vás ještě bude čekat projížďka výletní lodí po řece v centru města s dobrou večeří.
3. - 7. den: snídaně, volné dny k odpočinku, možnost
fakultativních výletů
8. den: po snídani (nebo dle letového řádu) transfer na
letiště a odlet do Prahy
Cena 8-mi denního (7 nocí) pobytově
- poznávacího balíčku za osobu platná pro období
10.1.-20.12.2020:
7.990,- Kč + cena letenky
Hotel Aria***
Hotel Grand Sea****
9.990,- Kč + cena letenky
Hotel Adamo****
11.990,- Kč + cena letenky
Hotel Holiday Beach Resort****
13.990,- Kč + cena letenky
Hotel Sandy Beach Resort****
15.990,- Kč + cena letenky
POBYTY JE MOŽNO PRODLOUŽIT NA LIBOVOLNÝ
POČET NOCÍ ZA PŘÍPLATEK !
Dětské ceny na přistýlce jsou obvykle o 30 % nižší přesná kalkulace na vyžádání.
Cena pobytových balíčků zahrnuje: 7 x ubytování ve
dvoulůžkových pokojích typu superior (v hotelu Sandy
Beach typu superior garden view) se snídaněmi, transfery
letiště Da Nang - hotel a zpět, celodenní výlet druhý den

Hotel SANDY BEACH RESORT**** - se nachází přímo u pláže Non Nuoc cca 9 km od centra města
Da Nang. Dvoulůžkové pokoje typu Superior garden view
jsou vybaveny klimatizací, SAT-TV, sejfem, minibarem,
Wi-Fi (bezplatně), zařízením pro přípravu kávy a čaje a
vlastním soc. zařízením (SWC+fén). Resort v překrásné
zahradě nabízí 2 venkovní bazény, restaurace, ﬁtness
centrum, půjčovnu automobilů, prádelnu, recepci. Snídaně formou bufetu se podává v hotelové restauraci.

Více informací o hotelích na stránkách

www.bontonck.cz
Rádi Vám připravíme speciální nabídku
dle Vašeho přání na libovolný počet nocí
- volejte 733 105 121, nebo nám zašlete
e-mail na: petr.kraus@bontonck.cz

pobytu včetně všech vstupů, včetně oběda a večerní plavby s večeří, služby místních česky / anglicky mluvících
delegátů, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena pobytových balíčků nezahrnuje: leteckou přepravu do Da Nangu a zpět, komplexní cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění storna
+ 990,- Kč, on-line vízum do Vietnamu 690 Kč, výlety a
jiné služby nad rámec programu (fakultativní), spropitné
Příplatky: na přání zajistíme jednolůžkové pokoje, pokoje
s balkónem/terasou, pokoje s výhledem na moře, rodinné
pokoje, suity či apartmá. Rádi Vám připravíme konkrétní
kalkulaci přesně dle Vašich představ a přání.
Doprava: letecky Praha - Da Nang - Praha, odlety jsou
možné také z Vídně. Letenky nejsou v ceně pobytových
balíčků. Rádi Vám připravíme nabídku letenek přesně
dle Vámi zvoleného termínu. Doporučujeme lety Praha
- Qatar - Da Nang a zpět (velmi pohodlné lety s příjemně
navazujícím spojením s jediným přestupem v Qataru).
Cena letenek se pohybuje obvykle od 16.000,- Kč za
obousměrnou letenku.
Fakultativní výlety s českým průvodcem:

BA NÁ HILLS - cesta do ráje
• po snídani opustíme pobřeží a zavítáme do pohoří
Truong Son do Ba Na Hills (cesta je nazývána „Cesta
do ráje“), odkud vyjedeme lanovkou do Suoi Mo, kde
budeme obdivovat fantastickou stezku „GOLDEN
BRIDGE“ nádherné zahrady (zahrada lásky), fontány, pagodu Ling Ung a třicetimetrovou sochu Budhy.
Další lanovkou se dostaneme do GareDebay, kde
se projdeme maketou středověkých francouzských
měst a můžeme také navštívit zábavní park Fantasy
Park. Odpoledne se vrátíme do Da Nangu.
Cena výletu: 2.000,- Kč/os.

HISTORICKÝ HOI AN (UNESCO) a lekce vaření
• po snídani v hotelu se vydáme v 08:30 hod. na jih
od Da Nang (cca hodina jízdy), kde zažijeme nejdříve
kurz vaření tradičních vietnamských pokrmů. Nejdříve
pod dohledem zkušeného mistra kuchaře společně
nakoupíme potřebné suroviny na místním trhu. Poté
se nalodíme na malou loď přímo na řece Thu Bon,
které protéká historickým Hoi An. V průběhu plavby
se naučíte přípravu vietnamských závitků (spring
rolls), prskajících palačinek, salát s hovězím masem
a rýžovými nudlemi a tradiční polévku Phó Bo. Co si
uvaříte, to společně na lodi také sníte :=) Odpoledne
se přesuneme do historické části města Hoi An, kde
navštívíte pagodu Ong ze 17. století, několik čínských
kupeckých sněmovních chrámů a dominantu města
Japonský krytý most z roku 1590. Projdete se také
samozřejmě po malebném nábřeží kolem stovek
krámků s tradičními barevnými lampiony a řadou
suvenýrů. Večer se vrátíte do svého hotelu.
Cena výletu: 2.400,- Kč/os.
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TO NEJLEPŠÍ Z AUSTRÁLIE
A NOVÉHO ZÉLANDU
Uluru a pouštní oblasti, domorodá kultura, tropy a plavba
na Velký bariérový útes, moderní Sydney s Operou, tradiční
maorská kultura, nedotčená příroda Nového Zélandu,
ledovec Fox Glacier, nejvyšší vrchol Mt. Cook, geotermální
oblasti i divoký fjord Milford Sound
licencovaný místní český průvodce, malé skupiny
do maximálně 10ti osob!

Termíny: 18.11. - 09.12.2019
09.02. - 01.03.2020, 03.03. - 24.03.2020,
15.10. - 05.11.2020, 15.11. - 06.12.2020
05.02. - 26.02.2021, 17.03. - 07.04.2021
Cena: 137.990,- Kč
Program zájezdu:
1. a 2. den: odlet z Prahy (nebo Vídně) na Nový Zéland
(s přestupem) - poletíme po času, proto je cesta tak zdánlivě dlouhá, ale nebojte se, pohodlná letadla nám cestu
zpříjemní...
3. den: přiletíme do Aucklandu, vstupní brány Nového
Zélandu, které je nazýváno také městem plachet. Na letišti nás přivítá místní česky mluvící průvodce. Ubytujeme
se v hotelu a odpoledne si prohlédneme centrum města
s náměstím Aotea, divadlem, Queen street, projdeme se
po nábřeží s kotvícími plachetnicemi při západu slunce
(otevírací most), večer se fakultativně vydáme do nejvyšší
věže Nového Zélandu - Sky Tower, kde je možné také povečeřet v otáčecí restauraci s fantastickým výhledem....
První noc na Novém Zélandu.
4. den: dopoledne se vydáme do Rotorua, centra maorské kultury a geotermální energie. Místní vzduch je
prosycen všudypřítomnou sírou. Navštívíte (fakultativně)
geotermální pole a maorský skanzen Te Puia, kde doporučujeme podvečerní maorské představení Mitai (fakultativně - NUTNO objednat společně se zájezdem). Za
shlédnutí stojí také zahrady Government Gardens a v nich
bývalý lázeňský dům, který je jednou z nejkrásnějších staveb na NZ, dnes se v něm nachází muzeum (fakultativně).
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5. den: dopoledne dle času krátká prohlídka okolí Rotorua, ohromí Vás hřmoucí vodopády Huka Falls a zastavíte
se u největšího jezera na Novém Zélandu Lake Taupo,
které vyplňuje prastarou obří kalderu. Odpoledne se přesunete k aktivním sopkám národního parku Tongariro,
kde podnikneme pěší výlety v NP Tongariro, kde Vás
uchvátí jedinečná scenérie oblasti zapsané na seznam
UNESCO.
6. den: ráno se vydáme do hlavního města Wellington na
jihu Severního ostrova, cestou spatříme sopku Ruapehu.
Ve Welingtonu se projdeme centrem města s původní
dřevěnou katedrálou St. Paul, parlamentem a fakultativně navštívíme unikátní interaktivní muzeum Te Papa.
V podvečer Vás čeká plavba trajektem přes Cookovu úžinu do Pictonu.
7. den: dnes budeme prohlížet scénickou krajinu Marlborough Sounds. Oblast Marlborough Sounds je populární pro své nekonečné zálivy, krásné vycházky a vodní
sporty. Den strávíte podle vlastních preferencí a nálady.
Na vycházce (po Queen Charlotte Track - doprava vodním
taxi), na kajaku (lze půjčit na nábřeží v centru), za pěkného počasí doporučujeme plavání s delfíny a/nebo jejich
pozorování (třeba předem objednat). Oblíbená je také
plavba poštovní lodí po usedlostech přístupných pouze z
vody. Také se nabízí vyhlídkový let hydroplánem, případně
ochutnávka místního skvělého vína. Aktivity na tento den
jsou zcela na výběru klienta, a jsou fakultativní.
8. den: Přejezd oblastí světoznámých vinic, kde budete
moci ochutnat vynikající bílé víno, přes národní park Nelson Lakes, až k malebnému údolí řeky Buller u Tasmanova moře. Zde budete moci pozorovat početnou kolonii
lachtanů v jejich přirozeném prostředí. Prohlídka lokality
Palačinkové útesy - tak se říká skalním formacím Punakaiki na západním pobřeží.
9. den: Navštívíte umělecké dílny v Hokitika s nepřeberným množstvím krásných místních šperků z nefritu (jade).
Ve Fox Glacier se vydáte k úpatí ledovce. Doporučujeme
nezapomenutelný let vrtulníkem nad ledovce a kolem Mt.
Cook - nejvyšší hory NZ (fakultativně dle počasí).
10. den: Scénické Jižní Alpy s horou Mt. Cook. Přejezd
podél hřebenů Jižních Alp. Projdete se deštným pralesem, kolem řeky Haast do stejnojmenného průsmyku, jezera Hawea a Wanaka. V podvečer dojedete do horského
městečka Queenstown. Nádherný výhled na celou oblast
se Vám naskytne z vyhlídky Bobs Peak, kam budete moci
vyjet lanovkou (fakultativně).
11. den: Prohlídka Queenstown a okolí. Doporučujeme
výlet do legendárního zlatokopeckého Skippers Canyon
spojený s plavbou jetboatem. Nebo se můžete projít do
městských zahrad s panoramatickými výhledy na jezero,
zajít na světoznámé hamburgery nebo zmrzlinu. Odpoledne se vydáte do Te Anau Basin.

12. den: Úchvatný fjord Milford Sound, divoká příroda
a vodopády. Tento den se vydáte na celodenní výlet do
národního parku Fiordland. Pojedete po scénické silnici
mezi horami a deštným pralesem, tunelem vytesaným
ve skále i po nejdelších serpentínách na NZ. Dramatická
scenérie se otevře při vjezdu do oblasti Milford Sound,
nejznámějšího fjordu na jižní polokouli. Strmé břehy s vodopády, klidné moře i slunící se lachtani - to vše Vás bude
obklopovat při plavbě fjordem (fakultativně). Odpoledne
zpět k jezeru Te Anau.
13. den: dopoledne zastavíme na pláži u nejkrásnějšího NZ ledovcového jezera Manapouri. Pojedeme podél
hřebenu Remarkables zpět do Queenstown. Příjezd na
letiště, rozloučení s průvodcem a odlet do Austrálie. Odlet
z Queenstown je obvykle krásný zážitek - dle počasí vzlet
mezi horami s výhledem na jezero a Jižní Alpy. Po příletu
do Austrálie setkání s českým průvodcem na letišti. Následně transfer na hotel, check-in a relaxace.
14 den: Celodenní prohlídka centra Sydney. Nenechte si
ujít úchvatné panorama Opery v Sydney (zvenku) a Přístavního mostu, spolu s Botanickou zahradou. Navštívíte
starobylou čtvrť The Rocks s typickými australskými hospůdkami. Neobyčejná scenérie se Vám otevře při projížďce lodí po přístavu a mozaiku Sydney budete moci zakončit návštěvou mořského Akvária nebo Muzea námořnictví
(obojí fakultativně). Projížďka lodí v přístavu (v ceně).
15. den: Neobyčejný zážitek, to je návštěva největšího
rybího trhu jižní polokoule (fakultativně). Okusíte delikatesy z čerstvých ryb a plodů moře. Poté se vydáte do
nedalekých Modrých hor se skalní dominantou 3 sestry.
Navštívíte Scénický svět s nejstrmější železnicí světa do
údolí Jamison (fakultativně) a podniknete pěší túru na dně
kaňonu v Katoomba. Během dne také vyhlídka na vodopády Wentworth Falls.
geotermální pole Te Puia
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Wellington

budova opery v Sydney
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16. den: Přelet do Rudého středu. Po příjezdu do NP
Uluru-Kata Tjuta navštívíte domorodé kulturní centrum
a dozvíte se více o původním obyvatelstvu Austrálie.
Podniknete nenáročné procházky kolem posvátného
monolitu Uluru, který Vás jistě uchvátí svojí mohutností.
Prohlédnete si místní jedinečný vodní zdroj Mutitjulu a
tradiční domorodé stezky. Večer nevynecháte úchvatný
západ slunce s nepřeberným množstvím odstínů červené.
Naši česky hovořící průvodci vlastní licence a certifikáty
k provázení v NP Uluru - Kata Tjuta, vydané správci NP
(domorodci kmene Anangu).
17. den: Po úchvatném východu slunce u Uluru Vás čeká
pěší túra soutěskami Kata Tjuta (max. délka 3-4 hod. či
lehčí varianta 60 min). Vydáte se podél staré aboriginské stezky lidu Anangu Údolím větrů mezi tajemné skalní
hlavy. Odpolední přelet do tropického Cairns. Pro zájemce možnost procházky večerní esplanádou, nákupů na
zdejším nočním trhu Night Market a pozorování netopýrů
(kaloňů).
18. den: Celodenní výlet do historického městečka Kuranda a na náhorní sopečnou plošinu Atherton. K cestě
můžete využít nejdelší lanovku světa nad korunami stromů (fakultativně, dle počasí). V Kurandě možnost nákupů
na zdejších vyhlášených trzích s místní produkcí, návštěvy
motýlí ZOO (fakultativně) a ochutnávky zdejších kulinářských specialit (fakultativně). Následuje ochutnávka kávy
na místní rodinné farmě (fakultativně) a průzkum oblasti
s posvátnými majestátními stromy Fig. Dle času a zájmu
klientů lze během volného času v Kurandě fakultativně
navštívit zážitkové centrum Rainforestation - aboriginské
představení kmene Pamagirri, házení bumerangem, hraní
na didgeridoo.
19. den: Dnes se vydáte do nejstaršího pralesa na světě
- NP Daintree. Nahlédnout pod pokličku tohoto opravdu
jedinečného rezervoáru života Vám umožní místní průvodce, s nímž se vydáte na vyjížďku po umělém jezírku,
které obývají desítky krokodýlů. Během návštěvy tohoto
unikátního parku se setkáte také se vzácnými kasuáry,

kostelík u jezera Tekapo

Nový Zéland - plavba mezi ostrovy

rudými klokany, koalami i tropickými papoušky (vše fakultativně). V pralese Daintree se projdete unikátními porosty mangrovů. Odpoledne ochutnáte vynikající pralesní
zmrzlinu a navštívíte zdejší čajovou plantáž. Závěrem dne
navštívíme úchvatný mys Tribulation a jeho kokosové palmy, pralesní potůčky a liduprázdné pláže.
20. den: Zažijte šnorchlování na Velkém bariérovém útesu! Celodenní relaxace v Cairns - průvodce Vám připraví
přehled možností, jak si tento den užít naplno. Pro zájemce je připravena možnost plavby na neporušené části
Velkého bariérového útesu (fakultativně). Nechte se pohltit pestrobarevnou záplavou podmořského života. Uvidíte
želvy a velké útesové ryby. Připravena je také možnost
potápění s instruktorem (i pro nepotápěče).
21. den: Dle aktuálních letenek možnost dopoledního
individuálního programu v Cairns, nákupy suvenýrů.
Vyhlídkový let na Velký barierový útes v malém letadle,
případně vrtulníkem a návštěva botanických zahrad. Přes
den transfer na letiště, rozloučení s českým průvodcem a
odlet zpět do ČR.
22. den: přílet do Prahy (nebo Vídně)

Velká oceánská cesta

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Auckland,
Queenstown - Sydney, Cairns - Praha, přelety v Austrálii
(všechny lety včetně odbaveného zavazadla), možnost
odletu také z/do Vídně, kvalitní a ověřené ubytování kategorie 3***+ (dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením), doprava autobusy a minibusy, služby místního česky
hovořícího průvodce (včetně licencovaných průvodců pro
NP Uluru - Kata Tjuta), trajekt mezi ostrovy na NZ, vstupy
do národních parků, vízum do Austrálie, pojištění CK ve
smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh a
storna + 990,- Kč/os., spropitné, vízum na Nový Zéland a
platba daně z turismu + 800,- Kč/os., stravování, plavba
na Velký bariérový útes, fakultativní aktivity a vstupy, příplatek za jednolůžkový pokoj + 24.500,- Kč
Průvodce: zájezd je provázen česky mluvícím průvodcem dlouhodobě žijícím na Novém Zélandu, či v Austrálii.
Průvodce Vás zahrne svou péčí a úžasnými informacemi,
které můžete získat pouze od člověka milujícího tuto zemi
navíc však pohledem středoevropana. Víme, že na průvodci velmi záleží, zajistíme Vám toho nejlepšího!
Fakultativní služby nezahrnuté v ceně zájezdu:
• balíček vstupů: Scenic World Katoomba včetně
jízdy po nejstrmější železnici světa, vstupné do
Hatleys Crocodile Adventures včetně plavby za
krokodýly na místní laguně, celodenní plavba na
Velký bariérový útes se šnorchlováním a obědem,
jízda nejdelší lanovkou světa Skyrail do vesnice
Kuranda, plavba po Milford Sound, vstupné do
geotermálních oblastí Rotorua, maorské představení Mitai v Rotorua s večeří + 6.990,- Kč/os.
(balíček se objednává předem v ČR)
Na místě se budou platit další vstupy, stravování
a případné lety vrtulníkem (většina vstupů i lety
vrtulníkem lze obvykle platit také kartou).

Auckland
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Skippers Canyon
Hobitín

NOVÝ ZÉLAND
velká cesta napříč Severním i Jižním ostrovem
Auckland, polostrov Coromandel, maorská Rotorua,
geotermální pole Te Puia, geotermální pole Waimangu, národní park Tongariro, sopka Ruapehu, Wellington, Picton, vinice
Marlborough Sounds, Tasmanovo moře, Palačinkové útesy, NP
Paparoa, nejvyšší hora Mt Cook, Te Anau, plavba na Milford
Sound, deštné pralesy a ledovce, Queenstown, průsmyk Lindis
Pass a jezera Pukaki a Tekapo, Christchurch a mnohé další...
licencovaný místní český průvodce, malé skupiny
do maximálně 10ti osob!

Termíny: 27.11. - 13.12.2019
17.01. - 02.02.2020, 26.03. - 11.04.2020,
19.10. - 04.11.2020, 30.10. - 15.11.2020
16.02. - 04.03.2021, 23.02. - 11.03.2021
Cena: 99.990,- Kč
Program zájezdu:
1. a 2. den: odlet z Prahy (nebo Vídně) na Nový Zéland (s
přestupem) - poletíme po času, proto je cesta tak zdánlivě dlouhá, ale nebojte se, pohodlná letadla nám cestu
zpříjemní...
3. den: přiletíme do Aucklandu, vstupní brány Nového
Zélandu, které je nazýváno také městem plachet. Na letišti nás přivítá místní česky mluvící průvodce. Ubytujeme
se v hotelu a odpoledne si prohlédneme centrum města
s náměstím Aotea, divadlem, Queen street, projdeme se
po nábřeží s kotvícími plachetnicemi při západu slunce
(otevírací most), večer se fakultativně vydáme do nejvyšší
věže Nového Zélandu - Sky Tower, kde je možné také povečeřet v otáčecí restauraci s fantastickým výhledem....
První noc na Novém Zélandu.
4. den: dnes započne naše putování po Novém Zélandu
cestou na poloostrov Coromandel s jeho malebným pobřežím a zvlněným farmářským vnitrozemím, zlatokopeckou historií, zbytky původního pralesa a zlatým pískem
5. den: cestou podél východního pobřeží se zastavíme v
městečku Waihi, kde spatříme obří zlatý důl. Cestou do
Rotorua navštívíme místo, kde rostou poslední exempláře
obřích stromů kauri. Odpoledne přijedeme do oblasti geotermálních polí s největšími gejzíry, bahenními sopkami
a fumarolemi a ukázkou Maorské vesnice. Večer fakultativně výborná večeře a podívaná na maorské bojovníky
během soubojů a tance.
6. den: dnes si budeme prohlížet geotermální pole
Whakarewarewa (známé jako Te Puia) s gejzíry a maorským skanzenem, kde také budeme mít příležitost spatřit

ptáka kiwi. Odpoledne si dáme volný program při kterém
můžeme individuálně navštívit geotermální lázně, poutavé
muzeum v budově bývalých lázní, nebo se jen projít lázeňskými zahradami. Fakultativně výlet do Hobitína - vesničky, kde se natáčely trilogie Pán prstenů a Hobit, nebo
se proletět nad sopkou Mt. Tarawera.
7. den: tento den nás čeká návštěva geotermálního pole
Waimangu (nejmladší geotermální pole na světě). Zastavíme se také u mohutných vodopádů Huka Falls a odpoledne budeme věnovat národnímu parku Tongariro, kde
absolvujeme krátké procházky. V tomto národním parku
se natáčela většina scén z ﬁlmu Pán prstenů.
8. den: s východem slunce vyrazíme podél vulkánu Ruapehu na jih Severního ostrova do hlavního města Wellingtonu, abychom si prohlédli centrum města s původní
dřevěnou katedrálou St. Paul, parlamentem a navštívíme
unikátní interaktivní muzeum Te Papa.
9. den: dopoledne se přeplavíme trajektem na Jižní
ostrov (trajektová linka je považována za nejmalebnější
trajektovou linku na světě) do Picton, zde se po poledni
vylodíme a ubytujeme. Můžeme absolvovat dle chuti a
nálady některé z mnoha aktivit, které zálivy a okolí nabízí
- odpolední plavbu po Queen Charlotte Sound, vycházky,
plavbu na kajaku či let hydroplánem.
10. den: dopoledne pojedeme přes vinice oblasti Marlborough do St. Arnaud u národního parku Nelson Lakes, kde
absolvujeme krátkou vycházku. Pak budeme sledovat tok
řeky Buller téměř až k Tasmanovu moři, u výběžku Cape
Foulwind spatříme lachtany a nakonec navštívíme známé
Palačinkové útesy v národním parku Paparoa.
11. den: pokračovat budeme podél pobřeží do Hokitika centra šperkařských dílen, kde se vyrábějí šperky z místního nefritu (známý je jako jade, greenstone nebo také
maorsky pounamu). Odpoledne se projdeme k jednomu
z unikátních ledovců, fakultativně je možné podniknout
let vrtulníkem nad oběma ledovci a kolem nejvyšší hory
Nového Zélandu Aoraki / Mt Cook.
12. den: ráno se vydáme dále na jih podél pobřeží, projdeme se nad mokřady deštného pralesa, k vodopádu,
projedeme průsmykem Haast Pass. Zastavíme se na
vyhlídku u jezera Wanaka a dále vystoupáme do nejvýše položeného novozélandského sedla na Crown Range,
abychom sestoupili do pánve jezera Wakatipu. Podél
hřebene Remarkables v podvečer dojedeme do Te Anau,
centra národního parku Fiordland.
13. den: dnes nás bude čekat celodenní výlet scénickou

silnicí národním parkem Fiordland k fjordu Milford Sound. Zde absolvujeme plavbu po fjordu (v ceně zájezdu),
který je označován za největší klenot Nového Zélandu (v
případě zájmu a za příznivého počasí můžeme letět také
vrtulníkem nad fjordem až k nádherně modrému ledovci
– tento zážitek bývá nejsilnějším z celého Nového Zélandu). Během dne budeme mít příležitost vychutnat si krásu
zdejší přírody a hor během několika vycházek.
14. den: dopoledne se vydáme do horského města Queenstown. Místo, kde se natáčely další scény z Pána prstenů. Odpoledne si budeme moci vybrat z mnoha fakultativních aktivit, rozhodně by se neměly vynechat taková
lákadla jako typicky novozélandský jetboat - tryskový člun
- či jízda lanovkou na vyhlídku Bobs Peak. Queenstown je
řazen mnohými cestovateli mezi nejkrásnější města světa.
15. den: dnes se vydáme roklí Kawarau Gorge a přes
ovocnářský Cromwell do průsmyku Lindis Pass. Po náhorní planině Mackenzie Basin přijedeme do Národního
parku Mt Cook a projdeme se k vyhlídce na stejnojmennou nejvyšší horu Nového Zélandu (3754 m). Den zakončíme u jezera Tekapo.
16. den: dopoledne pojedeme přes zemědělskou nížinu
Canterbury na letiště do Christchurch, následovat bude
odbavení, rozloučení s průvodcem a odlet zpět do Evropy.
V případě zájmu lze zájezd prodloužit a navštívit můžete
například Austrálii, Fidži nebo jiné paciﬁcké ostrovy.
17. den: přílet do Prahy (nebo Vídně)
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Auckland a
Christchurch - Praha včetně odbaveného zavazadla (možnost odletu také z/do Vídně), kvalitní a ověřené ubytování
kategorie 3***+ (dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením), doprava autobusy a minibusy, služby místního
česky hovořícího průvodce, trajekt mezi ostrovy, vstupné
do geotermálního areálu Te Puia, vyhlídková plavba po
Milford Sound, pojištění CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh a
storna + 990,- Kč/os., spropitné, vízum na Nový Zéland a
platba daně z turismu + 800,- Kč/os., stravování, příplatek za jednolůžkový pokoj + 15.500,- Kč
Průvodce: zájezd je prováděn česky mluvícím průvodcem dlouhodobě žijícím na Novém Zélandu. Průvodce Vás
zahrne svou péčí a úžasnými informacemi, které můžete
získat pouze od člověka milujícího tuto zemi navíc však
pohledem středoevropana. Víme, že na průvodci velmi
záleží, zajistíme Vám toho nejlepšího!

Auckland

Fakultativní služby nezahrnuté v ceně zájezdu:
• balíček vstupů vyhlídka z věže Sky Tower v Aucklandu a Maorské představení Mitai v Rotorua s
večeří + 1.600,- Kč / os. (balíček se objednává
předem v ČR)
Na místě se budou platit další vstupy, stravování
a případné lety vrtulníkem. Doporučené kapesné na
vstupy cca 300,- NZD (většina vstupů i let vrtulníkem lze platit kartou).
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že létáte z letiště
Leoše Janáčka Ostrava!

www.airport-ostrava.cz
Letiště Ostrava / Ostrava Airport
#flytoostrava
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ZÁJEZDY NA SVĚTOVOU VÝSTAVU EXPO DUBAI 2020-2021
Světová výstava v Dubaji bude zajisté tou nejrozsáhlejší a nejpompéznější světovou výstavou všech dob. Na ploše
osmi kilometrů čtverečních představí své pavilony snad 200 zemí světa. Český pavilon SPRING si klade náročný cíl
vyrábět v tomto pouštním prostředí unikátním systémem S. A. W. E. R. životodárnou vodu. Díky našemu partnerství
s českým pavilonem budou naše skupiny návštěvníků provedeny českým pavilonem přímo zástupcem českého
pavilonu. EXPO se bude konat od října 2020 až do dubna 2021.

Na co se můžete těšit v naší nabídce:
• pohodlné přímé lety z Prahy
• 6-ti denní zájezdy s ubytováním v srdci Dubaje v hotelích řetězce HILTON
• celodenní prohlídku nejzajímavějších míst Dubaje s českým průvodcem včetně zálivu,
pláže Jumairah, starých trhů se zlatem, kořením a látkami, ikonické stavby Burj Al Arab,
hotel Atlantis, nejvyšší stavbu světa Burj Khalifa včetně zpívající fontány a mnohem více
• 2 dny strávíme na Světové výstavě – transfery z hotelu a zpět i vstupné je v ceně zájezdu
• čas na nákupy, individuální prohlídku města i lenošení u bazénu nebo na pláži
• možnost dalších výletů s českými průvodci – Abu Dhabi apod.

Chcete spojit návštěvu EXPO 2020
s dovolenou u moře?
• Není nic snazšího! Připraveno máme pro vás prodloužení
pobytu v hotelových resortech řetězce HILTON přímo u
bělostných plážích emirátu Ras Al Khaimah a samozřejmě
s ALL INCLUSIVE programem.

A co třeba přidat GOLF?
• Ano! I na to myslíme. Pro milovníky tohoto nádherného
sportu máme připraven speciální balíček s pobytem
v hotelovém resortu řetězce HILTON nejen přímo u pláže,
ale také přímo u krásného hřiště AL HAMRA GOLF CLUB.
Kompletní nabídka zájezdů na EXPO 2020-21
v Dubaji na stranách 118 až 121 tohoto katalogu.
BON TON, s.r.o.
Masarykovo nám. 17, 753 01 Hranice
petr.kraus@bontonck.cz
Tel: 733 105 121, 580 582 842

www.zajezdyexpo.cz
www.bontonck.cz

