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ADVENTNÍ KRAKOV
Termín: 30.11., 07.12., 14.12.2019 Cena:  649,- Kč

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do 

Krakova, fakultativně návštěva zámku Wawel a kated-

rály - místo korunovace polských králů, poté možnost 

procházky starým městem „Královskou cestou“ - Ka-

novnickou ulicí, po hlavním náměstí, návštěva Sukenice 

- bývalá tržnice se suknem, Mariánský kostel... Návštěva 

adventních trhů s místními specialitami..., odpoledne od-

jezd zpět do ČR

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, služby česky mlu-

vícího průvodce 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/

os./den, vstupy v Krakově

Doporučené kapesné: cca 100,- Zloty

ADVENTNÍ WROCLAW
Termín: 07.12., 14.12.2019

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 mlu-

vícího průvodce 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/

os./den, vstupy

Doporučené kapesné: cca 100,- Zloty

ADVENTNÍ BRATISLAVA
Termín: 30.11., 21.12.2019     Cena:  549,- Kč

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd 

do Bratislavy, kde si prohlédneme s průvodcem Brati-

slavský 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 advent-

ních trzích v centru Bratislavy. Návrat zpět v pozdních 

večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cest. poj.30,- Kč/os./den

Doporučené kapesné: cca 20,- Euro

Wroclaw

RAKOUSKO - ADVENTNÍ VÍDEŇ
Termín:  30.11., 07.12., 14.12., 21.12.2019

Cena:  649,- Kč

Program: prohlídka centra Vídně vedená průvodcem 

(Hofburg, Štěpánský dóm, náměstí Hrdinů, opera, par-

lament, radnice...), individuální volno k návštěvě galerií, 

památek, nákupy na tradičních adventních trzích, odjezd 

z Vídně zpět do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění 30,- Kč/

os./den., vstupy do navštívených objektů (muzea, galerie)

Doporučené kapesné: cca 20 - 30,- Euro

ADVENTNÍ DRÁŽĎANY
Vánoční trhy a štolový průvod.

Termín:  07.12.2019      Cena:  990,- Kč

Program zájezdu: v pozdních nočních hodinách odje-

deme 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, Frauen-

kirche... po poledni shlédneme slavnostní štolový prů-

vod a můžeme se věnovat plně adventní atmosféře na 

nádherně vyzdobených vánočních trzích (které jsou 

právem považovány za jedny z nejkrásnějších na svě-

tě). Fakultativně je možno absolvovat okružní prohlídku 

městem vyhlídkovým autobusem (cca 15,- Euro/os.). 

Kolem sedmé večer se vydáme zpět domů, kam dora-

zíme pozdě v noci.  

Cena zahrnuje: dopravu autokarem (WC, klimatizace, 

bar), služby česky mluvícího průvodce

Cena nezahrnuje: kompl. cest. pojištění vč. storna 

30,-Kč/os./den

Doporučené kapesné: cca 20,- Euro

Vídeň

ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ
Termín:   30.11., 07.12., 14.12.2019

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 mož-

ností nákupů, individuální volno, návštěva adventních 

trhů... Návrat zpět v pozdních večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce

Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojištění 30,- Kč/os./den

Doporučené kapesné: cca 20,- Euro

Budapešť

Drážďany

Krakov

Jednodenní zájezdy
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DVOUDENNÍ VÁNOČNÍ BUDAPEŠŤ 

S TERMÁLNÍMI LÁZNĚMI
Termín: 30.11.-01.12.2019

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 koupe-

le, 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 hotelu, 1 x snídaně, služby průvodce, pojištění 

CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: příplatek za jednolůžkový pokoj 

+600,- Kč, vstupy do navštívených objektů, vstupné do 

termálních lázní cca 500,- Kč/os./den, komplexní cestov-

ní pojištění včetně storna 30,- Kč/os./den

Doporučené kapesné: cca 50,- Euro

ADVENT V MAĎARSKÝCH 

TERMÁLECH Sárvár + Bükfürdő

Termín:  29.11.-01.12.2019  

Cena:  2.290,- Kč - penzion Patrícia se snídaněmi

 2.990,- Kč - penzion Bajor se snídaněmi

 3.890,- Kč -  hotel Piroška **** s polopenzí 

a vstupem do lázní

 4.490,- Kč -  hotel Répce *** s polopenzí 

a vstupy do lázní 

 5.490,- Kč -  hotel Répce Gold **** s polopenzí  

a vstupy do lázní

Program zájezdu: 

1. den (pátek): brzy ráno se vydáme z nástupních míst 

přes Slovensko do Maďarska. Kolem poledne dorazíme 

do moderních léčebných lázní Sárvár, kde budeme trávit 

odpočinkové odpoledne. V podvečer se přesuneme do 

druhých největších maďarských lázní Bükfürdő, kde se 

ubytujeme (a povečeříme - dle zvoleného typu ubytování)

2. den (sobota): po snídani si budeme užívat celý den 

obrovský areál léčebných i zážitkových lázní Bükfürdő 

(možnost zajištění vstupu do saunového světa, masáží 

a dalších procedur). Večer se vrátíme na naše ubytování 

(a povečeříme - dle zvoleného typu ubytování)

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 (2 x večeři - hotely), 1 x nebo 2 x vstup do lázní 

(hotel Piroška - 1 x, hotely Répce a Répce Gold 2 x) služby 

průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK ve smyslu 

zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy do lázní Sárvár a vstupy do 

lázní Bükfürdő (dle zvoleného typu ubytování (hotely mají 

1 x nebo 2 x v ceně) cca 370,- Kč/os./den), pobytová taxa 

(cca 4,- Euro/os./pobyt - platí se na místě), komplexní 

cestovní pojištění včetně storna (+ 30,- Kč/os./den) 

Doporučené kapesné: cca 50,- Euro

Budapešť - lázně Széchenyilázně Sárvár

ADVENTNÍ ZÁHŘEB 

a termální lázně Bükfürdő
*nejkrásnější adventní trhy v Evropě

Termín:  29.11.-01.12.2019  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, ma-

sáží 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 advent-

ními 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. Všu-

dypřítomná tradiční medová srdce zvaná Licitar nás do-

vedou 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 netra-

diční suvenýry a můžeme až do ranného večera nasávat 

úžasnou vánoční atmosféru města. Pro milovníky kuri-

ozit 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 poby-

tu, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

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 

(+ 30,- Kč/os./den) 

Doporučené kapesné: cca 60,- Euro

Chorvatsko, Maďarsko
Záhřeb

Záhřeb

Záhřeb
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ADVENTNÍ ITÁLIE 
ŘÍM, VATIKÁN, TIVOLI, FLORENCIE, termální lázně 

FIUGGI, ubytování v hotelu 3*** se snídaněmi

Termín:  11.12.-15.12.2019  Cena:  6.490,- Kč

Program zájezdu: 

1. den (středa): v odpoledních hodinách se vydáme po-

hodlným autobusem přes Rakousko do Itálie. Cestu nám 

zkrátí povídání zkušeného průvodce i bezva filmy. 

2. den (čtvrtek): již ráno započne naše objevování nej-

krásnějších míst Itálie ve Florencii. Speciální turistickou 

tramvají se přesuneme z centrálního parkoviště do centra 

města, kde navštívíme Palazzo Vechio a Loggia dei Lanzi 

s mnoha slavnými sochami, náměstí Piazza del Duomo 

s katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, slavný 

most Ponte Vechhio se zlatnickými krámky a mnoho dal-

ších památek. S Florencií se rozloučíme u sochy Davida 

na vyhlídce nad městem. V podvečer se přesuneme do 

lázeňského města Fiuggi a ubytujeme se v hotelu ***

3. den (pátek): po snídani se vydáme do města Tivoli 

(slavného letoviska bohatých Římanů v období renesan-

ce), kde navštívíme nádhernou Villu d´Este s krásnou 

terasovitou zahradou (fontány, vodopády, spousta druhů 

rostlin, citrusy, cypřiše, cesmíny...) vybudovanou v roce 

1549 na pokyn kardinála Ipollita d´Este. Možnost návště-

vy také Hadriánovy vily - antického sídla a zahrad císaře 

Hadriána. Odpoledne se přesuneme do Říma (cesta me-

trem z parkoviště do centra města). Prohlídka Vatikánu 

s bazilikou sv. Petra (Raffael, Michelangelo...), možnost 

výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. 

Možnost návštěvy Vatikánských muzeí a prohlídka snad 

nejkrásnějšího Vánočního stromečku přímo na Svatope-

trském náměstí. V podvečer návrat do Fiuggi. Možnost 

návštěvy termálních lázní.

4. den (sobota): odpočinutí a dobře nasnídaní se vy-

dáme na celodenní prohlídku nesmrtelného města Říma. 

V průběhu dne budeme obdivovat nádherně vánočně 

nazdobená náměstí, vánoční stromy, ulice s girlandami 

a staleté památky. Navštívíme šarmantní barokní náměstí 

Piazza Navona s desítkami vánočních stánků (vánoční 

ozdoby, betlémy, šperky z Muránského skla) a fontánou 

Čtyř řek, Fontánu di Trevi, Španělské schody, možnost 

prohlídka Kolosea a Forum Romanum. Všudypřítomné 

vánoční trhy nás budou lákat vůněmi k ochutnávkám cuk-

roví (panettone, pandoro či torrone), pečených kaštanů, 

punče a dalších dobrot. Zájemci mohou navštívit na ná-

městí Piazza del Popolo vyhlášenou výstavu Sta betlémů 

(100 presepi). Před večerním odjezdem zpět do ČR si po-

přejeme BUON NATALE A TUTTI - Krásné Vánoce všem...

5. den (neděle): ráno přijedeme zpět do našich domovů. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování ve 

dvoulůžkových pokojích hotelu kategorie ***, 2 x snídani, 

služby českého průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 

159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených památek 

a případně lázní ve Fiuggi, komplexní cestovní pojištění 

včetně storna (+ 30,- Kč/os./den) 

Doporučené kapesné: cca 70,- Euro

ADVENTNÍ LINZ A SALZBURG 
Ubytování v penzionu se snídaní v ceně !!!

Termín:   30.11.-01.12.2019

Cena:  2.790,- 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, význam-

nými 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 památ-

kami z období renesance, baroka nebo klasicismu včetně 

dochovaného opevnění s věžemi a městskými branami 

z 15. století. Příjezd do ČR 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 (30,- Kč/os./den)

Doporučené kapesné: cca 40,- Euro

Salzburg

Florencie

Řím

Itálie, Rakousko

NÁSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ MÍSTA ADVENTNÍCH ZÁJEZDŮ:
Wroclav, Krakov – Olomouc, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Nový Jičín, Frýdek-Místek, 
Příbor, Ostrava, Havířov, Český Těšín (Krakov) / Bohumín (Wroclaw)

Drážďany – Hranice, Ostrava, Opava, Krnov (za příplatek 100,- Kč/os.: Olomouc, Přerov, Lipník 
nad Bečvou, Nový Jičín)

Bratislava, Vídeň, Linz a Salzburg, Itálie, Slovinsko, Budapešť, dvoudenní 
Budapešť, adventní Maďarsko, Záhřeb – Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Olomouc, 
Prostějov, Vyškov, Brno / Břeclav (pro zájezdy do Maďarska a Záhřebu)
Svozová místa: Opava, Český Těšín, Karviná, Orlová, Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jičín, 

Valašské Meziříčí, Vsetín, Kroměříž, Otrokovice, Zlín, Praha, Uherské Hradiště, Třeboň, Jindřichův Hradec, 

Jihlava – za příplatek – informace v CK.

Paříž – Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, 
Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Humpolec, Jihlava, Praha, Plzeň

Nástupní místa mohou být aktuálně změněna nebo upřesněna dle požadavku větší části klientů. 
Minimální počet pro absolvování autokarových zájezdů je 40 osob, leteckých zájezdů 20 osob.

Vatikán

BonTon_2019_advent_v2.indd   4 7.6.19   11:06



5

ADVENT VE SLOVINSKU 
Jezero Bled, Ljubljana, jeskyně Postojna, hrad 

Predjama, historické městečko Škofja Loka 

Termín:  12.12.-15.12.2019  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 Korutan-

ských). 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 kos-

telem. Procházet se budeme po břehu Lublanice, která 

nás zavede až k Trojmostí. Dostatek času na prohlídku 

města můžeme využít k vystoupání k hradu s dechberou-

cím výhledem na celé historické centrum, nákupy na vá-

nočních 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 ubytová-

ní 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 zpří-

stupněno 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 advent-

ního koncertu.

4. den (neděle): po snídani se rozloučíme s jezerem 

Bled a vydáme se do málo známého, avšak fantastic-

kého 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, služ-

by průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně 

pojištění storna zájezdu + 30,- Kč/os./den, registrač-

ní 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

ADVENTNÍ PAŘÍŽ 

+ NORIMBERK + REMEŠ 
Bez nočních přejezdů!

Termín:  05.12.-09.12.2019  Cena:  6.990,- Kč

Program zájezdu: 

1. den (čtvrtek): odjezd v časných ranních hodinách 

z Moravy, přes Brno a Prahu do Německa. V odpoled-

ních hodinách příjezd do Norimberku - návštěva jednoho 

z největších a nejkrásnějších adventních trhů s historií od 

roku 1628, kde vás čeká na 200 stánečků provoněných 

norimberskými klobáskami a perníkem. A to vše v podve-

čer svátku Svatého Mikuláše, kdy v Německu navštěvuje 

děti Pacholek Ruprecht, který trestá nebo obdarovává... 

Večer ubytování.

2. den (pátek): po snídani odjezd do Francie, okružní 

cesta po Paříži se zastávkou u Eiffelovy věže, večer 

ubytování

3. den (sobota): po snídani odjezd do centra Paříže, 

celodenní prohlídka města se skvosty jako Katedrála 

Notre-Dame, Sainte-Chapelle (Svatá kaple) - místo, kde 

pobýval český král Karel IV., nejkrásnější muzeum světa 

Louvre, největší náměstí v Paříži Place de la Concorde 

a prohlídku zakončíme na Avenue des Champs-Élysées 

se slavnostním osvětlením nejkrásnějšího bulváru světa s 

více jak 160 prodejních stánečků, které lemují bulvár od 

Vítězného oblouku až na náměstí Svornosti. Na závěr dne 

vás pozveme na kouzelnou projížďku lodí po perle Paříže 

Sieně. V pozdní večer přejezd na ubytování.

4. den (neděle): po snídani odjezd z Paříže do Remeše, 

kde na náměstí u katedrály Cathédrale Notre-Dame de 

Reims najdeme jedny z nejpopulárnějších adventních 

trhů s lákavou nabídkou všemožného druhu zboží včetně 

gurmánských produktů Francie. V odpoledních hodinách 

budeme pokračovat přes Německo zpět do ČR

5. den (pondělí): příjezd do Brna v dopoledních hodi-

nách a na další výstupní místa

Cena zahrnuje: dopravu komfortním autobusem (WC, 

klimatizace, bufet), 3 x ubytování se snídaní, služby prů-

vodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně 

léčebných výloh a storna (30,- Kč/os./den), vstupy do 

navštívených objektů

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 2.500,- Kč/os./pobyt

Doporučené kapesné: 100,- Euro

Ljubljana

Slovinsko, Německo a Francie

Ljubljana

Paříž

Bled
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Řecko - letecky z Prahy

ADVENTNÍ ŘECKO 

 LETECKY Z PRAHY
Athény + Delphi + Arachova + ostrovy Aegina, 

Poros a Hydra 
přímý let z Prahy, český průvodce, hotel 3*** 

s polopenzí v ceně 

Termín:  28.11.-01.12.2019 Cena:  15.990,- Kč

Program zájezdu: 

1. den (čtvrtek): v odpoledních hodinách se setkáme na 

letišti Václava Havla v Praze a kolem poledne se vydáme 

přímým letem do Athén. Z letiště se pojedeme ubytovat 

do našeho hotelu a vydáme se na odpolední prohlídku 

nesmrtelného města - Athén, kde se projdeme náměs-

tím Syntagma se slavnou budovou Řeckého Parlamentu, 

před kterým probíhá střídání stráží v typických krojích, 

nádherně vánočně nazdobenými ulicemi projdeme do 

nejmalebnější čtvrti Plaka a Monastiraki pod majestát-

ním dohledem vánočně nasvětleného Akropolisu. Stovky 

obchůdků, tradičních taveren a nazdobených vánočních 

stromečků... - snad žádné město na světě nemá tak pů-

sobivou adventní atmosféru jako právě Athény. Večer se 

vrátíme do našeho hotelu na dobrou večeři a nocleh. 

2. den (pátek): po dobré snídani se vydáme do antického 

města a jednoho z nejvýznamnějších archeologických 

nalezišť - do Delf. Průvodce nás provede areálem za-

chovalého města považovaného řeky za pupek světa a 

vzniklého dle mytologie na místě setkání dvou orlů, které 

z různých koutů světa vypustil Zeus. Při prohlídce se 

budeme kochat nejen rozsáhlým amfiteátrem, sochami 

zvířat a hippodromem, ale také věštírnou, v níž kněžka 

Pýthie promlouvala jménem boha Apollóna. Odpoledne 

se zastavíme v nádherném historickém městečku Ara-

chova, pyšnícím se zachovalou kamennou pevninskou 

architekturou. (Arachova je známá také jako zimní lyžař-

ské středisko oblíbené zejména Athéňany). Procházka 

nás zavede kamennými uličkami nabízejícími nespočet 

krámků a kaváren až k Chrámu svatého Jiřího s hodino-

vou věží. Sledovat přitom budeme moci okolní krajinu při 

odpoledním západu slunce. Večer se vrátíme do našeho 

hotelu v Athénách na večeři a nocleh. 

3. den (sobota): dobře vyspaní a nasnídaní si užijeme 

celodenní lodní výlet k ostrovům Aegina, Poros a Hydra. 

Autobus nás přiveze do přístavu, kde nás přivítá posádka 

lodi s živou hudbou. Naše mořské putování započne 

návštěvou ostrova Hydra, jejíž krása inspirovala Picas-

sa, Sagala i Leonarda Cohena. Malebnost ostrova byla 

využita také pro natáčení filmu Chlapec na delfínu se 

Sophií Loren. Úzké malebné kamenné uličky hlavního 

města ostrova můžeme prozkoumat pěšmo nebo netra-

dičně ze hřbetu osla. Promenáda plná tradičních řeckých 

kaváren nás zajisté zláká k dobrému frappé pod hřeji-

vým podzimním sluníčkem. Při cestě na ostrov Poros 

si vychutnáme oběd formou bufetových stolů přímo na 

lodi. Po obědě si prohlédneme ostrov Poros, nejmenší z 

Argosaronského souostroví. Poros je vyhledávanou desti-

nací pro jachtaře. Plachetnicový přístav na Porosu patří k 

nejfotografovanějším romantickým místům na světě. Od-

poledne pak navštívíme ostrov Aegina, jehož stejnojmen-

né hlavní město ostrova bylo původním hlavním městem 

Řecka. Malebné centrum města můžeme objevovat také 

v kočáře taženém koňmi. Tím však naše dnešní zábava 

nekončí! Cestou zpět do Athénského přístavu nás na lodi 

bude čekat tradiční „Řecký večer“ se zpěváky a taneční-

ky oděnými v krojích. Ani netušíte jak snadno se naučíte 

tančit syrtaki :=). Večer se vrátíme do našeho hotelu na 

dobrou večeři a užijeme si poslední noc v Athénách.

4. den (neděle): po snídani se vydáme na letiště a po 

poledni odletíme přímou linkou do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Athény - Praha 

včetně příručního zavazadla 4 kg (40x10x30cm) a kabi-

nového zavazadla 8 kg (57x20x38 cm), 3 x ubytování ve 

dvoulůžkových pokojích hotelu kategorie 3***, 3 x snídani 

formou bufetu, 3 x večeři v hotelové restauraci, celodenní 

výlet do Delf a Arachova, celodenní výlet lodí na ostrovy 

Hydra, Poros a Aegina včetně oběda na lodi a vystoupení 

na lodi, transfer z letiště v Athénách do hotelu a zpět, 

služby českého průvodce v Řecku (průvodce žije v Athé-

nách, neletí se skupinou), pojištění CK ve smyslu zákona 

159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených památek (cca 

20-30,- Euro), komplexní cestovní pojištění včetně storna 

(+ 30,- Kč/os./den), zapsané zavazadlo 23 kg (78x28x52 

cm) + 1.590,- Kč za oba směry, spropitné apod. 

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.490,- Kč/os./pobyt

Doporučené kapesné: cca 70,- Euro

archeologické nalezišťě v Delfách

ostrov Poros

ostrov Hydra

Athény Athény

Athény
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IZRAEL A PALESTINA
Velký okruh s kvalitním českým průvodcem, ubyto-

vání 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 Cena:  29.990,- Kč

Program zájezdu: 

1. den: odlet z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude če-

kat naše akreditovaná česká průvodkyně. Přivítání se 

Svatou zemí, transfer do hotelu, ubytování, večeře a 

první nocleh v Izraeli. 

2. den: po dobré snídani započne naše dnešní pu-

tování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou 

starověkého přístavu Caesarea primorska, kde uvi-

díme také divadlo. Další cesta nás zavede do pří-

stavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské za-

hrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické 

město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v 

křižácké pevnosti, Templářském tunelu a starobylém 

přístavu a navštívíme shuku (tradiční tržiště). 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 do-

mem sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat 

o izraelské přítomnosti, způsobu denního života 

i o historii této fantastické země. Odpoledne pro-

cházka 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 syna-

gogu, kde si povíme o židovských zvycích a tradicích 

a učení Kabaly. Večer se přesuneme do hotelu, kde 

povečeříme. 

4. den: po snídani se vydáme do oblasti Golan-

ských výšin. Údolí řeky Jordán nás dovede až do 

Jericha - nejníže položeného města na světě s pohle-

dem 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 ubytu-

jeme 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 v údolí 

Kidron. Přes údolí vystoupáme do starého města po 

křížové cestě Via Dolorosa (která prochází orientálním 

trhem s voňavým kořením, mistrovsky tepaným ná-

dobím a výborným jídlem...) k Chrámu Božího Hrobu 

na Golgotě. Odpoledne budeme mít možnost prozkou-

mat 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 - budova parlamentu, museum 

holocaustu, hora Sion s hrobkou krále Davida, koste-

lem Dormition a Večeřadlem (poslední večeře Páně). 

Po čase na nákupy a oběd nás průvodkyně zavede 

do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami 

- Cardo, Menora a Zdí Nářků. Večer se vrátíme do na-

šeho hotelu k večeři a noclehu.

7. den: po snídani nás bude čekat cesta k pevnos-

ti Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král 

Herodes, kam nás pohodlně vyveze lanovka (v ceně 

programu). Massada nabízí krásné výhledy na bizard-

ní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou 

k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností 

a aktuálního počasí buď Qumran (místo, kde byly 

nalezeny svitky od Mrtvého moře) nebo přírodní park 

Nachal David. 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 nej-

starších 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 hotelů kat. 3*** 

s polopenzí (6-7 x snídaně, 6-7 x večeře dle letového 

řádu), vstupy do všech navštívených objektů (uve-

dených 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/pobyt, změna ubytování z Betléma na hotel v Jeru-

zalémě + 6.000,- Kč/os./pobyt, hotely kategorie **** 

+ 2.100,- Kč/os./pobyt

Poznámka: sled jednotlivých dnů a program navští-

vených památek může být upraven (pozměněn) dle 

aktuální situace, počasí apod. 

Zájezd je možné zajistit také s odletem 
z Vídně, Krakova nebo Wroclavi - na vyžádání

Jeruzalém - Skalní dóm na Chrámové hoře

kostel na hoře Blahoslavení

Jaffa

Betlém

Nazaret

Izrael a Palestina - letecky z Prahy
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Spojené arabské emiráty - poznávací

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Pobytově-poznávací zájezd 8 dnů / 7 nocí letecky

 Dubai + Abu Dhabi + koupání na bělostných plážích 
Ras Al Khaimah města luxusu, stovek světových 
„nej“, skvělých nákupů a nádherného koupání

Termín:  29.11.-06.12.2019 

          Cena:  29.990,- Kč

Exkluzivní program s výlety a českým průvodcem 
v ceně: Dubai - to nejkrásnější z nejmodernějšího města 

světa, Abu Dhabi - hlavní město Spojených
Arabských Emirátů, safari jeepem 4x4 do pouště s večeří 

a vystoupením tradiční kultury v beduínské oáze... 
Pobyt v hotelu ****/***** přímo na pláži.

Program zájezdu: 

1. den: odlet přímým letem z Prahy, přílet do Dubaje, 

transfer do hotelu kategorie *** v Dubaji, ubytování 

(možnost večerní procházky), nocleh

2. den: snídaně, prohlídka Dubaje - kosmopolitního 

města arabských tradic, zlata a neuvěřitelných pro-

jektů. Zastavíme se na tradičním trhu se zlatem a 

trhu s kořením, procházkou dojdeme k zálivu Dubai 

Creek a lodním taxi Abra se převezeme do čtvrti Bur 

Dubai, po slavném bulváru Sheik Zayed Road proje-

deme do luxusní rezidenční čtvrti Jumeirah, uděláme 

krátkou zastávku před nejfotografovanějším hotelem 

na světě - Burj Al Arab a mešitou Jumeirah. Další část 

dne strávíme ojedinělým lidským výtvorem - umělými 

ostrovy The Palm Jumeirah. Při cestě zpět do centra 

Dubaje spatříme množství dechberoucích konstrukcí 

mrakodrapů na Dubajské „tepně“ - ulici Sheikh 

Zayed Road, až konečně dorazíme k tomu nejvyššímu 

a nejúchvatnějšímu na světě - Burj Khalifa, u které-

ho je největší obchodní centrum a zejména zpívající 

fontána. Večer se vrátíme do našeho hotelu, možnost 

nákupů, procházek...

3. den: snídaně, volný den k odpočinku, poznávání 

centra Dubaje, nákupům či koupáním na nádherných 

veřejných plážích. Odpoledne výlet džípy pro 6-7 osob 

(4x4) do pouště. Adrenalinové sjíždění písečných dun, 

západ slunce v poušti. Večer návštěva beduínské 

vesnice, kde povečeříme (večeře v ceně) a seznámí-

me se s tradičním životem beduínů, jejich kulturou 

a zvyky. Návrat do hotelu ve večerních hodinách.

4. den: snídaně, celodenní výlet do Abu Dhabi - hlav-

ního a největšího města SAE, jednoho z nejbohatších 

a nejmodernějších měst na světě, kde se odehrá-

vají nejvýznamnější obchody s ropou v zemi. Tento 

městský stát je vybudován na přírodních ostrovech 

a ostrůvcích a stále expanduje do pouště, návštěvníky 

uchvátí svými moderními stavbami, fontánami a zele-

ní. Prohlídku zahájíme na nejznámějším luxusním bul-

váru Cornish, spatříme mimo jiné prezidentský palác 

a přepychový Emirates Palace Hotel. Cílem naší cesty 

bude nejkrásnější mešita na světě - Sheik Zayedova 

velká mešita. V centru Abu Dhabi prohlédneme také 

Heritage Village - tradiční vesnici, která nám připo-

mene, že Abu Dhabi před objevením ropy vypadalo 

zcela jinak - beduínské stany, domy z palmového listí, 

rybářské vesnice a tradiční trh, to je původní tvář 

tohoto velkoměsta. Na závěr prohlídky Abu Dhabi nás 

čeká pravý opak - Yas Island, dynamicky rostoucí 

kulturní, zábavní a obchodní centrum světového 

významu, kde se nachází také světoznámý okruh 

Formule 1 a zábavní park Ferrari World (vstup na 

závodiště a do zábavního parku není z časových důvo-

dů zahrnut v programu výletu). Odjezd zpět do Dubaje. 

Večer můžeme věnovat lyžování ve Ski Dubai nebo 

nákupům..., nocleh.

5. den: snídaně, dopoledne opuštění pokojů a odjezd 

do emirátu Ras Al Khaimah, ubytování a odpočinek u 

hotelových bazénů či na pláži (lehátka a slunečníky 

zdarma, jak u bazénů, tak na pláži), skvělá večeře 

formou bohatého bufetu

6. + 7. den: snídaně formou bohatého bufetu, celo-

denní lenošení na pláži a v hotelovém komplexu. Mož-

nost využití místního shuttle busu a nákupů v Ras Al 

Khaimah obchodním centru s více než 100 obchody, 

večeře formou bohatého bufetu po oba dny v ceně 

8. den: snídaně, transfer na letiště v Dubaji a odlet 

zpět do Prahy

Ubytování a strava: ubytování je zajištěno v hotelu 

kategorie *** v Dubaji se snídaněmi a ****/***** v Ras 

Al Khaimah s polopenzí (dle programu). V ceně zájez-

du je večeře v průběhu výletu do pouště. 

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Dubai 

- Praha, letištní taxy a palivové příplatky, přepravu 

klimatizovanými autokary či minibusy, 4 x ubytování 

v hotelu kategorie *** se snídaněmi v Dubai a 3 x 

ubytování v hotelu kategorie ****/***** s polopenzí 

(dvoulůžkové pokoje), celodenní prohlídka Dubaje, 

celodenní výlet do Abu Dhabi, večerní jeep safari 

s večeří, služby česky hovořícího průvodce při trans-

ferech a výletech, služby česky mluvícího delegáta 

na telefonu po celý pobyt, pojištění CK ve smyslu 

zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných 

výloh v zahraničí včetně pojištění storna + 990,- Kč, 

místní pobytové taxy (platí se hotově na hotelové 

recepci), výlety a jiné služby nad rámec programu 

(fakultativní), spropitné

Příplatky: příplatek za jednolůžkový pokoj: 9.990,- Kč

Dubai

Sheik Zayedova velká mešita

Dubai

výlet do pouště džípem
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BON TON, s.r.o., Masarykovo nám. 17, 753 01 HRANICE

tel: 581 605 080, mobil: 604 252 146, e-mail: bontonck@bontonck.cz

POBOČKY:  

Brno: Josefská 7/9, tel.: 542 216 731, brno@bontonck.cz

Zlín: tř. T. Bati 199, tel.: 575 570 554, zlin@bontonck.cz

Ostrava: Hlavní třída 838/68, tel.: 596 917 744, lasty@poslednisance.cz

Praha: Vodičkova 31 (Myšák Gallery), tel.: 224 828 236, praha@bontonck.cz

Frýdek-Místek: Nádražní 1100, tel.: 558 629 104, fm@bontonck.cz

Uherské Hradiště: Josefa Štancla 153, tel.: 572 557 797, info@ckits.cz
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