SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2019
pro školy, sportovní oddíly a kluby, kolektivy,
skupiny přátel i velké rodiny...

Pobytové a poznávací zájezdy za skvělé ceny!

pláž pod aparthotelem Akropolis

FOURKA - leží v jihozápadní části Kassandra na poloostrově Chalkidiki. Fourka je perfektní místo pro skupiny dětí, studentů i rodin s dětmi. Výborné zázemí
pro sportovní a kulturní aktivity ocení také milovníci
aerobiku, aqua-aerobiku a dalších sportů. V letovisku
nechybí ani obchůdky, bary, restaurace, taverny
a občerstvení s výborným gyrosem. V malebné zátoce je široká písečná pláž s oblázky, která je na okraji
lemovaná skalnatými masivy.

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROGRAM PRO SKUPINY!

BON TON CLUB
aparthotel AKROPOLIS - se nachází na
kopečku s krásným výhledem do krajiny i na moře cca
200 m od pláže. Centrum Fourky je vzdáleno cca 800 m.
Ubytování je zajištěno ve 2-3 lůžkových studiích a 4-5
lůžkových apartmánech s balkónem nebo terasou, soc.
zařízením (SWC), minikuchyňkou s lednicí, klimatizací
a TV. V aparthotelu je recepce, bar u bazénu zastřešená terasa u bazénu, dětské hřiště s houpačkami, beach
volejbalové hřiště, travnatá i zpevněná plocha na cvičení
a hry, stolní tenis, stolní fotbal, kulečník a šipky, jídelna
s TV a DVD koutkem, Wi-Fi bezplatně. Aparthotel má dostatek prostor pro cvičení (i v bazénu), hry či posezení
celého kolektivu společně. V hlavní sezóně (cca 20.6.15.9.) je k dispozici také animátor pečující o zábavu dětí
aparthotel Akropolis

restaurace aparthotelu Akropolis

studia a apartmány aparthotelu Akropolis

i dospělých. Hotel disponuje vlastním autobusem s kapacitou 50 osob pro pořádání výletů.
Stravování: bez stravy nebo polopenze (snídaně formou
bufetu), možnost zajištění obědů = plná penze - jednoduché bezmasé jídlo o jednom chodu. Dětským kolektivům
(včetně středních škol) zajistíme na požádání pitný režim,
nebo speciální jídelníček.
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Brna
Cena zahrnuje: dopravu, 7/9/10/11 x ubytování, stravu
(viz tabulky), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu
zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
léčebných výloh a storna 30,- Kč/os./den, pobytové taxy

cvičení v hotelovém bazénu

ŘECKO - Chalkidiki - Fourka - aparthotel AKROPOLIS - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

nocí/dnů bez stravy polopenze plná penze

24.05. - 06.06. 11/14 4.490,- 7.240,31.05. - 09.06. 7/10 3.990,- 5.740,04.06. - 16.06. 10/13 4.990,- 7.490,07.06. - 16.06. 7/10 4.490,- 6.240,14.06. - 26.06. 10/13 5.690,- 8.190,24.06. - 05.07. 9/12 6.490,- 8.740,03.07. - 14.07. 9/12 6.990,- 9.240,12.07. - 23.07. 9/12 6.990,- 9.240,-

8.120,6.300,8.290,6.800,8.990,9.460,9.960,9.960,-

termín

nocí/dnů bez stravy polopenze plná penze

21.07. - 01.08.
30.07. - 10.08.
08.08. - 19.08.
17.08. - 29.08.
27.08. - 08.09.
06.09. - 19.09.
17.09. - 30.09.

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

6.990,6.990,6.690,6.690,6.290,5.990,4.990,-

9.240,9.240,8.940,9.190,8.790,8.740,7.740,-

9.960,9.960,9.660,9.990,9.590,9.620,8.620,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na třetím lůžku ve studiu a čtvrtém a pátém lůžku
v apartmánu (přistýlce) ve výši 2.990,- Kč + strava (pobyty v červnu a září), 4.990,- Kč + strava (pobyty v červenci a srpnu), počet
dětí je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.
Na místě se platí pobytová taxa 0,5 Euro/studio/apt/noc

Recenze získáte také na Facebookových stránkách www.facebook.com/ckbonton

informace a rezervace: 580 582 846 / e-mail: skupiny@bontonck.cz

www.bontonck.cz

ZÁJEZDY S LETECKOU DOPRAVOU DO APARTHOTELU AKROPOLIS NA DALŠÍ STRANĚ!

odměny pro organizátory skupin
odjezdy z celé ČR

www.bontonck.cz

ŘECKO - Olympská riviéra - Paralia

PARALIA - živé letovisko 100 km jižně od Soluně, v kraji
Pieria. Tato oblast je zásobována absolutně 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 i nočních
klubů. Parálie má také nový aquapark, dostatek prostor
vhodných pro různá cvičení, sporty a trávení času celé
skupiny pohromadě. Pláže jsou zde písečné s pozvolným
vstupem do moře, vybavené slunečníky a lehátky.

pláž v Paralii

Hotel OREA ELENI - v centru letoviska, pou-

Paralia

hých 120 m od pláže. V hotelu je k dispozici recepce,
vestibul s posezením (možnost využití skupiny pro posezení, hry, informační schůzky) a TV/SAT, letní terasa, malý
bazén se slunečníky a lehátky a 2 výtahy. Před hotelem se
nachází park. Ubytování je zajištěno ve dvou až čtyř-lůžkových pokojích s balkónem, TV/SAT, telefonem, vlastním
soc. zařízením (sprcha, WC, fén).
Stravování: polopenze, snídaně formou švédského stolu
(výběr: mléko, káva, čaj, džus, pečivo, máslo, 3 druhy džemu, salám, sýr nebo vejce, ovesné vločky...), servírované
hotel Orea Eleni

večeře podávané formou jednotného menu, přílohy a saláty formou bufetu, dezert nebo ovoce, nebo plná penze
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Brna
Cena zahrnuje: dopravu, 7/9/10/11/12/13 x ubytování
(polopenze či plná penze - viz tabulka), služby delegáta
v místě pobytu, pojištění CK ve smyslu zák. č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den, pobytové taxy 1,5 Euro/
pokoj/noc

ŘECKO - Olympská riviéra - Paralia - HOTEL OREA ELENI - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

nocí /dnů

polopenze

plná penze

termín

24.05. - 02.06. 7/10
24.05. - 06.06. 11/14
31.05. - 09.06. 7/10
04.06. - 16.06. 10/13
07.06. - 16.06. 7/10
14.06. - 23.06. 7/10
14.06. - 26.06. 10/13
21.06. - 30.06. 7/10
24.06. - 05.07. 9/12
28.06. - 07.07. 7/10
03.07. - 14.07. 9/12

6.490,8.490,6.690,8.490,6.990,7.490,8.490,7.990,8.990,7.990,9.490,-

7.540,10.140,7.740,9.990,8.040,8.540,9.990,9.040,10.340,9.040,10.840,-

05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
12.07. - 23.07.
19.07. - 28.07.
21.07. - 01.08.
26.07. - 04.08.
30.07. - 10.08.
02.08. - 11.08.
08.08. - 19.08.
09.08. - 18.08.
16.08. - 25.08.

nocí /dnů

polopenze

plná penze

termín

7/10
7/10
9/12
7/10
9/12
7/10
9/12
7/10
9/12
7/10
7/10

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

9.040,9.040,10.840,9.040,10.840,9.040,10.840,-*
9.040,-*
10.840,-*
9.040,9.040,-

17.08. - 29.08.
23.08. - 01.09.
27.08. - 08.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.
06.09. - 19.09.
13.09. - 22.09.
17.09. - 30.09.
20.09. - 29.09.

nocí /dnů

polopenze

plná penze

10/13
7/10
10/13
7/10
7/10
11/14
7/10
11/14
7/10

8.990,7.690,8.490,7.490,6.990,8.490,6.490,8.490,6.490,-

10.490,8.740,9.990,8.540,8.040,10.140,7.540,10.140,7.540,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena (s polopenzí) pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 4.990,- Kč (pobyty v červnu a září), 6.990,- Kč (pobyty v červenci a srpnu), počet dětí
je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.

ŘECKO - FOURKA a PARALIA - aparthotel AKROPOLIS a hotel OREA ELENI - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
termín

nocí /dnů

bez stravy

24.05. - 03.06.** 9/11
04.06. - 14.06. 12/11
14.06. - 24.06. 11/10
24.06. - 05.07. 12/11
05.07. - 15.07. 11/10
15.07. - 26.07. 12/11

6.990,9.990,10.490,10.990,10.990,10.990,-

AKROPOLIS
polopenze plná penze

9.240,12.740,12.990,13.740,13.490,13.740,-

10.120,13.620,13.790,14.620,14.290,14.620,-

OREA ELENI
polopenze plná penze

termín

9.990,11.990,12.490,12.990,13.490,13.990,-

26.07. - 05.08. 11/10 10.990,05.08. - 16.08. 12/11 10.990,16.08. - 26.08. 11/10 10.490,26.08. - 06.09. 12/11 9.990,06.09. - 16.09. 11/10 9.990,16.09. - 30.09.** 13/15 6.990,-

11.340,13.640,13.990,14.640,14.990,14.640,-

nocí /dnů

bez stravy

AKROPOLIS
polopenze plná penze

13.490,13.740,12.990,12.740,12.490,10.240,-

14.290,14.620,13.790,13.620,13.290,11.280,-

OREA ELENI
polopenze plná penze

13.490,13.990,12.990,12.490,11.990,11.490,-

14.990,14.640,14.490,14.140,13.490,13.440,-

** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu (jedna cesta letecky, druhá autobusem)
Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji (Orea Eleni) za cenu 9.990,- s polopenzí nebo na 3. lůžku ve studiu nebo 4. a 5. lůžku v apartmánu
(Akropolis) za cenu 7.990,- Kč bez stravy, počet dětí je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.

informace a rezervace: 580 582 846

cesta do Řecka trvá (z Břeclavi) cca 22 hodin

www.bontonck.cz

CHORVATSKO - Makarská riviéra - Promajna
PROMAJNA - malebné letovisko jen 4 km jižně od Bašky
Vody, zvláště vhodné pro kolektivy dětí, cvičení i rodiny s
dětmi. V Promajně se nachází překrásná bílá oblázková
pláž chráněna z velké části vzrostlými borovicemi (snad
nejkrásnější koupání na Makarské riviéře), stejně jako
několik restaurací, pizzerií, bister a café barů, jsou zde
i obchody a pošta. Procházkou (nasvětlená promenáda
podél moře vhodná také pro kolečkové brusle, skateboard apod.) se dostanete pohodlně do Bašky Vody. Promajna má mimořádně vhodné podmínky pro léčení lupénky
(psoriáza), astmatu a různých alergií – ozdravné pobyty.

Penzion JOZE - příjemný penzion nacházející
se pouhých 80 m od krásné oblázkové pláže. Ubytování
je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s rozkládacím
gaučem (dospělý nebo 2 děti do 12-ti let). Pokoje jsou
vybaveny vlastním SWC, klimatizací a balkónem se zahradním nábytkem. Dva pokoje bez balkónu s vlastním
posezením na terase. Wi-Fi zdarma. Penzion disponuje
ubytováním pro cca 30 osob. Další lůžka jsou zajištěna
v depandancích. Penzion má prostor pro trávení času
celé skupiny a také cvičební plochu.
Stravování: polopenze - snídaně je kontinentální + výběr
v neomezeném množství - chleba, máslo, džem, čerstvá
penzion Joze

interiér pokojů - penzion Joze

zelenina, káva, čaj, mléko, večeře servírovaná o dvou
chodech (polévka a hlavní jídlo), nebo plná penze (navíc
obědy o jednom chodu - obvykle bezmasé jídlo či polévka
s pečivem). Strava je podávána přímo v restauraci penzionu Joze. Termíny označené* mají v ceně plnou penzi a
pitný režim = ozdravné pobyty pro rodiny/skupiny s dětmi
Doprava: autokary s klimatizací

pohled na Promajnu

Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování (polopenze nebo
plná penze - viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve
smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na
místě) - 1,5 Euro/os./noc, děti 12-18 let 0,75 Euro, do
12 let neplatí

CHORVATSKO - Makarská riviéra - Promajna - PENZION JOZE - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

nocí /dnů

17.05. - 26.05.
24.05. - 02.06.
31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.

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

plná penze
polopenze + pitný režim*

5.990,5.990,6.290,6.990,7.290,7.490,8.990,8.990,8.990,8.990,-

6.990,-*
6.990,-*
7.290,-*
7.990,-*
8.290,8.490,9.990,9.990,9.990,9.990,-

termín

nocí /dnů

26.07. - 04.08.
02.08. - 11.08.
09.08. - 18.08.
16.08. - 25.08.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.
13.09. - 22.09.
20.09. - 29.09.

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

plná penze
polopenze + pitný režim*

8.990,8.990,8.990,8.490,7.990,6.990,6.490,5.990,5.990,-

9.990,9.990,9.990,9.490,8.990,7.990,7.490,-*
6.990,-*
6.990,-*

* ceny označené hvězdičkou = OZDRAVNÉ POBYTY pro rodiny/skupiny s dětmi - zahrnují plnou penzi a pitný režim
Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena (s polopenzí) pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 4.990,- Kč (pobyty
v červnu a září), 5.990,- Kč (pobyty v červenci a srpnu), počet dětí je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.

CHORVATSKO - Makarská riviéra - Gradac
GRADAC - letovisko leží v jižní části Makarské riviéry (cca
60 km jižně od Makarské), pro svou dlouhou pláž Gornja
Vala s bílými oblázky a průzračnou vodou patří k nejkrásnějším letoviskům této oblasti. Velmi oblíbené místo pro
skupiny i rodiny s dětmi !!!

Penzion VELIMIR - útulný rodinný penzion
cca 200 m od pláže nabízí ubytování ve 2-4 lůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením a balkónem (některé
s výhledem na moře). Strava je podávaná přímo v jídelně penzionu. Dále je nabízeno ubytování ve vilách JURE,
TEO, JOSKO, DAMIR a KRISTINA (pokoje, studia a apartmány). Penzion je dlouhodobě nejoblíbenější ubytovací
kapacitou pro různé skupiny.
Stravování: vlastní, polopenze (snídaně a večeře o dvou
chodech) nebo plná penze (pobyt začíná večeří a končí
obědem, obědy jsou podávány formou balíčku u snídaní)
Penzion Velimir

pláže v Gradacu

pohled na Gradac

Doprava: autokary s klimatizací
Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování (polopenze nebo
plná penze - viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve
smyslu zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na
místě) - 1,5 Euro/os./noc, děti 12-18 let 0,75 Euro, do
12 let neplatí

CHORVATSKO - Makarská riviéra - Gradac - PENZION VELIMIR + soukromé vily - cena za osobu
termín

plná penze
nocí/dnů bez stravy polopenze +pitný režim*

17.05. - 26.05.
24.05. - 02.06.
31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.

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

3.990,3.990,4.290,4.690,4.990,5.690,6.490,6.490,6.490,6.490,-

5.490,5.490,5.790,6.190,6.490,7.190,7.990,7.990,7.990,7.990,-

6.190,6.190,6.490,6.890,7.190,7.890,8.690,8.690,8.690,8.690,-

termín

plná penze
nocí/dnů bez stravy polopenze +pitný režim*

26.07. - 04.08.
02.08. - 11.08.
09.08. - 18.08.
16.08. - 25.08.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.
13.09. - 22.09.
20.09. - 29.09.

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

6.490,6.490,6.490,5.990,5.490,4.990,4.490,3.990,3.990,-

7.990,7.990,7.990,7.490,6.990,6.490,5.990,5.490,5.490,-

8.690,8.690,8.690,8.190,7.690,7.190,6.690,6.190,6.190,-

* pro skupiny dětí je možno v ceně plné penze zajistit zdarma pitný režim
Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 2.990,- Kč bez stravy / 4.490,s polopenzí / 5.190,- s plnou penzí a pitným režimem (pobyty v červnu a září), 4.490,- Kč bez stravy /5.990,- s polopenzí / 6.690,s plnou penzí a pitným režimem (pobyty v červenci a srpnu), počet dětí je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.

široká nabídka fakultativních výletů pro skupiny

www.bontonck.cz

www.bontonck.cz

CHORVATSKO - Omišská riviéra – Omiš-Duče
DUČE - letovisko, které navazuje na historické město
Omiš s malebným hradem - citadelou Mirabela, řekou
Cetinou, řadou obchůdků a restaurací. Největší devizou
letoviska je však písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře.

pláže v Duče

interiér studií

Doprava: autokary s klimatizací
Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování (strava - viz
tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zák.
č. 159/99 Sb.
vila Babaja s bazénem

Vila BABAJA s bazénem - moderní, udržovaná vila se nachází 150 metrů od písečné pláže (cesta
na pláž bezpečně podchodem). V blízkosti jsou obchody, supermarkety, restaurace i bary. Ve vzdálenosti cca
300 m je možno využít tenisové kurty a další sportoviště.
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových studiích s možností jedné přistýlky a čtyřlůžkových apartmánech také
s možností přistýlky. Všechna studia i apartmány mají
vlastní soc. zařízení, kuchyňku, balkón nebo terasu, SATTV, Wi-Fi (zdarma) a klimatizaci (za poplatek). Vila má
pěkný, menší bazén a příjemné posezení včetně venkovního grilu.
Stravování: vlastní, možnost zajištění polopenzí v místní
restauraci (cca 600 metrů od vily), snídaně formou
bufetu, večeře výběr z několika menu

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na
místě) - 1,5 Euro/os./noc, děti 12-18 let 0,75 Euro, do
12 let neplatí

CHORVATSKO - Omišská riviéra - Omiš - Duče - VILA BABAJA s bazénem - cena za osobu
termín

17.05. - 26.05.
24.05. - 02.06.
31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.

nocí /dnů

bez stravy

polopenze

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

4.490,4.490,3.790,3.990,5.290,5.690,7.490,7.490,7.490,7.490,-

6.990,6.990,6.290,6.490,7.790,8.190,9.990,9.990,9.990,9.990,-

termín

26.07. - 04.08.
02.08. - 11.08.
09.08. - 18.08.
16.08. - 25.08.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.
13.09. - 22.09.
20.09. - 29.09.

nocí /dnů

bez stravy

polopenze

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

7.490,7.490,7.490,7.490,6.490,4.990,4.490,3.990,3.690,-

9.990,9.990,9.990,9.990,8.990,7.490,6.990,6.490,6.190,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce ve studiu (3. lůžko) / apartmánu (5. lůžko) v pokoji
ve výši 2.990,- Kč + strava (pobyty v červnu a září), 4.990,- Kč + strava (pobyty v červenci a srpnu), počet dětí je omezen, max. 3 dětské
ceny na 20. členů skupiny.

CHORVATSKO - Makarská riviéra - Drvenik
DRVENIK - letovisko leží v jižní části Makarské riviéry
(cca 30 km jižně od Makarské), pro své oblázkové pláže
chráněné piniemi s bílými oblázky a průzračnou vodou
patří k nejkrásnějším letoviskům této oblasti. Možnost
zajištění výletů trajektem na Hvar. Skupiny ocení také
turistické stezky do okolní přírody s krásnými výhledy na
hory a moře.
Vila Vlado
pláže v Drveniku

Doprava: autokary s klimatizací
Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování (strava - viz
tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zák.
č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na
místě) - 1,5 Euro/os./noc, děti 12-18 let 0,75 Euro, do
12 let neplatí

Vila Vlado

CHORVATSKO - Makarská riviéra - Drvenik - Vila VLADO + depandance - cena za osobu
termín

Vila VLADO a depandance - jedinečná
poloha přímo v první linii před oblázkovou pláží a výhledy
na moře... V blízkosti jsou pekárny, obchůdky, restaurace,
pošta. Ubytování je zajištěno ve studiích a apartmánech
pro 2-6 osob s vlastním soc. zařízením, kuchyňkou,
balkónem nebo terasou (většina s přímým výhledem na
moře), SAT-TV, Wi-Fi zdarma a klimatizací za příplatek.
Stravování: vlastní nebo polopenze (snídaně formou
bufetu a večeře o dvou chodech + přílohy a saláty formou
bufetu podávané v hotelové restauraci 50 metrů od vily

17.05. - 26.05.
24.05. - 02.06.
31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.

nocí /dnů

bez stravy

polopenze

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

4.290,4.490,4.690,5.490,5.690,5.990,6.990,6.990,6.990,6.990,-

6.990,7.190,7.390,8.190,8.390,8.690,9.690,9.690,9.690,9.690,-

termín

26.07. - 04.08.
02.08. - 11.08.
09.08. - 18.08.
16.08. - 25.08.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.
13.09. - 22.09.
20.09. - 29.09.

nocí /dnů

bez stravy

polopenze

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

6.990,6.990,6.990,6.690,5.990,5.690,5.490,4.990,4.490,-

9.690,9.690,9.690,9.690,8.690,8.390,8.190,7.690,7.190,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 2.990,- Kč bez stravy / 4.990,- Kč
s polopenzí (pobyty v červnu a září), 4.490,- Kč bez stravy / 6.490,- Kč s polopenzí (pobyty v červenci a srpnu), počet dětí je omezen,
max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.

informace a rezervace: 580 582 846 / e-mail: skupiny@bontonck.cz

www.bontonck.cz

CHORVATSKO - Makarská riviéra - Podaca
PODACA - malebné městečko v jižní části Makarské

pláž 150 m od penzionu

riviéry mezi letovisky Drvenik a Gradac. Klidná atmosféra,
oblázkové pláže bez rušných komunikací a obchodů.
V centru letoviska je několik obchůdků, restaurací, barů,
kaváren, pizzerií, stánků se suvenýry, ovocem a zeleninou
a pošta. Pěší zónou se dá dostat do vedlejšího letoviska
Brist nebo na opačnou stranu až do Zaostrogu.

interiér pokojů penzionu Selma

Doprava: autokary s klimatizací
Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování (strava - viz
tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zák.
č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se na
místě) - 1,5 Euro/os./noc, děti 12-18 let 0,75 Euro, do
12 let neplatí
penzion Selma

Penzion SELMA - penzion se nachází v klidné
části letoviska jen 150 metrů od krásné oblázkové pláže
lemované palmami a plážovými kavárničkami. Ubytování
je zajištěno v jednoduše zařízených pokojích pro 2-3
osoby a čtyřlůžkových apartmánech. Každý pokoj či
apartmán má vlastní soc. zařízení a balkón nebo terasu
s výhledem na moře. Apartmány mají navíc kuchyňku.
Wi-Fi bezplatně. V přízemí penzionu je prostorná jídelna,
kde se podává strava a veliká terasa s výhledem na moře,
která může být využita k posezení celé skupiny, hrám,
cvičení. Na terase je také menší bazén.
Stravování: polopenze, snídaně podávaná formou bufetu, večeře o třech chodech - polévka, hlavní jídlo s přílohou a salát nebo ovoce, možnost plných penzí i zajištění
pitného režimu.

bazén penzionu Selma

CHORVATSKO - Makarská riviéra - Podaca - PENZION SELMA - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

18.05. - 27.05.
25.05. - 03.06.
01.06. - 10.06.
08.06. - 17.06.
15.06. - 24.06.
22.06. - 01.07.
29.06. - 08.07.
06.07. - 15.07.
13.07. - 22.07.
20.07. - 29.07.

nocí /dnů

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

plná penze
polopenze + pitný režim*

5.890,5.990,6.290,6.590,6.990,7.490,8.290,8.490,8.490,8.490,-

6.890,-*
6.990,-*
7.290,-*
7.590,-*
7.990,-*
8.490,-*
9.290,9.490,9.490,9.490,-

termín

27.07. - 05.08.
03.08. - 12.08.
10.08. - 19.08.
17.08. - 26.08.
24.08. - 02.09.
31.08. - 09.09.
07.09. - 16.09.
14.09. - 23.09.
21.09. - 30.09.

nocí /dnů

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

plná penze
polopenze + pitný režim*

8.490,8.490,8.490,8.290,7.490,6.990,6.490,5.990,5.990,-

9.490,9.490,9.490,9.290,8.490,7.990,-*
7.490,-*
6.990,-*
6.990,-*

* ceny označené hvězdičkou = OZDRAVNÉ POBYTY pro rodiny/skupiny s dětmi - zahrnují plnou penzi a pitný režim
Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 4.990,- Kč + strava (pobyty
v červnu a září), 5.990,- + strava Kč (pobyty v červenci a srpnu), počet dětí je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.

CHORVATSKO - Pelješac - Trpanj
TRPANJ - letovisko na poloostrově Pelješac je vyhle-

vila Trpanj

dávané díky svému malebnému historickému centru,
řadě restaurací, barů a obchůdků. V letovisku je také
vyhledávaná pláž s léčivým bahnem, které má blahodárné
účinky při chorobách pohybového ústrojí a gynekologických obtížích. Stráně porostlé piniemi padají do křišťálového moře s malými oblázkovými plážemi...

Doprava: autokary s klimatizací a trajektem (autobus
nenajíždí na trajekt)
Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování (strava - viz
tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona
č. 159/99 Sb.

interiér pokojů

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den, pobytové taxy (platí se
na místě) - 1,5 Euro/os./noc, děti 12-18 let 0,75 Euro,
do 12 let neplatí

CHORVATSKO - poloostrov Pelješac - Trpanj - vila FRAŇO - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín
pláže v Trpanj

Vila FRAŇO

- prázdninový dům se nachází
v klidné rezidenční zóně cca 400 m od centra letoviska. K dispozici je několik krásných pláží ve vzdálenosti
200-400 m od vily. Ubytování je zajištěno v pokojích pro
2-3 osoby (lednička, klimatizace, vlastní soc. zařízení
a balkón nebo terasa) a v apartmánech s jednou nebo
dvěma ložnicemi pro 4-6 osob s vlastním soc. zařízením,
kuchyňským koutem, TV, Wi-Fi (zdarma) a balkónem
nebo terasou.
Stravování: vlastní, možnost servírovaných polopenzí
v restauraci v centru letoviska (cca 300 m)

17.05. - 26.05.
24.05. - 02.06.
31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.

nocí /dnů

bez stravy

polopenze

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

4.990,5.090,5.190,5.290,5.890,5.990,6.990,6.990,6.990,6.990,-

7.690,7.790,7.890,7.990,8.590,8.690,9.690,9.690,9.690,9.690,-

termín

26.07. - 04.08.
02.08. - 11.08.
09.08. - 18.08.
16.08. - 25.08.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.
13.09. - 22.09.
20.09. - 29.09.

nocí /dnů

bez stravy

polopenze

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

6.990,6.990,6.990,6.990,6.990,5.990,5.290,4.990,4.990,-

9.690,9.690,9.690,9.690,9.690,8.690,7.990,7.690,7.690,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce ve studiu (3. lůžko) / apartmánu (5. a 6. lůžko)
v pokoji ve výši 2.990,- Kč + strava (pobyty v červnu a září), 4.990,- Kč + strava (pobyty v červenci a srpnu), počet dětí je omezen,
max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.

www.bontonck.cz

JIŽNÍ BULHARSKO - Primorsko - Severní pláž

www.bontonck.cz
PRIMORSKO - oblíbené přímořské letovisko plné obchodů, restaurací, barů, diskoték, ale také romantických zákoutí. Největší devizou jsou 2 písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře. Ubytovací kapacity se nachází v nové,
klidné rezidenční čtvrti jen pár desítek metrů od pláže.
Letovisko nabízí také velké školní hřiště (fotbal, basketbal,
cvičení apod.), které mohou kolektivy bezplatně využít.
Zejména dětské kolektivy uvítají možnost návštěvy největšího bulharského aquaparku s řadou vodních atrakcí.

aquapark v Primorsku
pláže v Primorsku
hotel Blíženci

interiér apartmánů hotelu Blíženci

Hotel BLÍŽENCI - rodinný hotel s kapacitou cca
50 lůžek se nachází v rezidenční části Primorska v první
linii před severní písečnou pláží. Ubytování je zajištěno
ve dvoulůžkových pokojích a rodinných pokojích a apartmá pro 2-4 osoby. Každý pokoj má balkón (nebo terasu),
vlastní soc. zařízení, TV, chladničku, rychlovarnou konvici,
klimatizaci a Wi-Fi (zdarma). K dispozici je skupinám
velká společná kuchyně.
interiér pokojů hotelu Blíženci

Stravování: bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná
penze (snídaně formou bufetu, obědy a večeře servírované) + rozpustné nápoje a voda zdarma.
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna
nebo Prahy
Cena zahrnuje: dopravu (autokarem nebo letecky),
7-12 x ubytování (stravování - viz tabulka), služby delegáta,
pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den

JIŽNÍ BULHARSKO - Primorsko - Jižní pláž
hotel Panorama

Jižní pláž před hotelem Panorama

hotel Panorama

pokoje hotelu Panorama

Hotel PANORAMA - nově zrekonstruovaný
hotel nacházející se v srdci letoviska, přímo na jižní pláži
(jen pár schůdků na pláž). Ubytování je zajištěno ve 2-3
lůžkových pokojích s možností další přistýlky. Všechny
pokoje mají balkón, vlastní soc. zařízení, TV, chladničku,
rychlovarnou konvici, klimatizaci a Wi-Fi (zdarma). Hotel
má stylovou restauraci s možností posezení pro celou
skupinu.

Stravování: polopenze formou švédských stolů nebo
light all inclusive = plná penze (snídaně, obědy a večeře)
a nealkoholické nápoje (v případě skupin dospělých také
pivo a víno k obědům a večeřím).
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna
nebo Prahy
Cena zahrnuje: dopravu (autokarem nebo letecky),
7-12 x ubytování (stravování - viz tabulka), služby delegáta,
pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den

informace a rezervace: 580 582 846 / e-mail: skupiny@bontonck.cz

restaurace hotelu Panorama

www.bontonck.cz

JIŽNÍ BULHARSKO - Lozenec
LOZENEC - nabízí tři písečné pláže s pozvolným vstupem,
které mohou návštěvníci v průběhu svého pobytu využívat
a je také vhodným místem pro pořádání celé řady fakultativních výletů (aquapark v Primorsku, Sozopol, Burgas,
Varna, bulharské večery, Turecký Istanbul či Edirne...).

STRAVA
VÝBORNÁ
NY
SKVĚLÉ CE

pláž v Lozenci

pláž v Lozenci

B

!
AZÉN

bazén hotelu Ativa

hotel Ativa

Hotel ATIVA - moderní hotel pro cca 50 osob

interiér pokoje hotelu Ativa

(ubytování pro celý autobus) v nové rezidenční části letoviska v těsné blízkosti krásné severní pláže (cca 80
metrů). Hotel disponuje recepcí, barem v lobby (Wi-Fi
zdarma), posezení v lobby vhodné pro setkávání skupiny,
restaurací a bazénem s lehátky a slunečníky zdarma.

Ubytování je zajištěno v prostorných dvoulůžkových pokojích s možností jedné nebo dvou přistýlek. Všechny pokoje
mají vlastní soc. zařízení (SWC), balkón, ledničku a TV.
Do centra letoviska cca 200 m, nákupní možnosti do
100 m od hotelu.
Stravování: polopenze (snídaně servírované - výběr ze
3 snídaňových menu + káva, čaj, mléko, ovocný nápoj),
večeře servírované (salát, hlavní jídlo a desert - výběr ze
2-3 menu), nebo plná penze - jednoduché obědy, podávaná v hotelové restauraci
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna
nebo Prahy
Cena zahrnuje: dopravu (autokarem nebo letecky),
7-12 x ubytování (stravování - viz tabulka), služby delegáta,
pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den

BULHARSKO - Kiten
KITEN - moderní letovisko mezi Lozencem a Primorskem
(5 km) se dvěmi písečnými plážemi nabízí veškeré potřebné zázemí pro strávení pohodové dovolené, nepřeberné množství stravovacích zařízení, obchodů a zábavy...
Blízkost Primorska umožňuje návštěvu aquaparku.

penzion Gergana

jižní pláž v Kitenu

letecký pohled na Kiten

Penzion GERGANA - moderní penzion v samém srdci Kitenu mezi jižní a severní pláží. Prostorné
dvoulůžkové pokoje mají možnost až dvou pohodlných
přistýlek, soc. zařízení (SWC), TV, ledničku, rychlovarnou
konvici, prostorný balkón, Wi-Fi a klimatizaci. Penzion má
k dispozici prostornou terasu s posezením.
Stravování: vlastní, snídaně, polopenze nebo plná penze
(snídaně servírované - výběr z menu, večeře servírované - salát, hlavní jídlo a desert - výběr z menu, obědy
jednoduché jednotné jídlo s oblohou). Strava se podává
v restauraci cca 50 m od penzionu Gergana.
K dispozici jsou také další podobné vily v blízkosti
penzionu Gergana v centru letoviska.

Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna
nebo Prahy
Cena zahrnuje: dopravu (autokarem nebo letecky),
7-12 x ubytování (stravování - viz tabulka), služby delegáta,
pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den

interiér pokojů Gergana

www.bontonck.cz

JIŽNÍ BULHARSKO - Černomorec

dětské hřiště hotelu Adena

hotelový bazén Adena

Stravování: polopenze (servírované) podávané v hotelové
restauraci
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna
nebo Prahy
Cena zahrnuje: dopravu (autokarem nebo letecky),
7-12 x ubytování (stravování - viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den

hotel Adena

hotelový bazén Adena

Hotel ADENA

- moderní hotel s velkým
bazénem se nachází v klidné části malebného letoviska
Černomorec pouhých 250 m od písečné pláže. Hotel je
vybaven recepcí, výtahem, bazénem s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), stolní
tenis a stolní fotbal, hřiště pro děti, trampolína a venkovní
posezení s krbem je také k dispozici bezplatně. Ubytování
je zajištěné v pokojích pro 2-3 osoby s vlastním soc.
zařízením, balkónem, ledničkou, rychlovarnou konvicí, TV,
Wi-Fi a klimatizací (zdarma).

interiér pokojů - hotel Adena

BULHARSKO - pobytově-poznávací
Nesebr, Sozopol, Beglik Tash a Burgaská jezera
Ubytování v hotelu s polopenzí v ceně! Tři výlety v ceně ! Jedna cesta autobusem, druhá letecky.
Termín:
07.06. - 15.06.
07.09. - 16.09.*
historické centrum Nesebru

BUS+LET
LET+BUS

dnů/nocí
9/7
10/8

cena
9.990,- Kč
9.990,- Kč

* v termínu 7.9.-16.9. opačný druh dopravy (letecky do Bulharska a zpět autokarem)

Program zájezdu:
1. den: odjezd autokarem z ČR, přejezd do Bulharska
2. den: příjezd do Bulharska, ubytování v hotelu (pokoje s balkónem, klimatizací, vlastním soc. zaříze-

ním, TV), společná procházka po letovisku s průvodce a informační schůzka
3. - 8./9. den: volné dny na koupání, polopenze, v průběhu pobytu 3 x výlet do historického Sozopolu,

do Nesebaru se zastávkou u Burgaských jezer, Beglik Tash
9./10. den: transfer na letiště, odlet do ČR
Sozopol

Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, leteckou dopravu, transfer, ubytování v hotelu s polopenzí, českého
delegáta a průvodce na výletech, 3 x výlet, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna + 30,- Kč/os./den
Poznámka: program je možný jakkoli upravit, včetně nabídky jiných výletů (Edirne, Istanbul, Varna, Veliko
Tarnovo, lodní výlety apod.)

NESEBR - starobylé město založeno dórskými Řeky s křivolakými uličkami 2 000 let starého
Beglik Tash

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.

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.
BEGLIK TASH - thrácká pohanská svatyně z období 1500 - 400 let před n.l.
BURGASKÁ JEZERA - s možností koupání se v lázni zůstávající po odsolování mořské
kupa soli u Burgaského jezera

vody bohaté na soli a minerály, blahodárně působící na pokožku, ekzémy, artrózu, revmatismus
a psychické potíže atd.

informace a rezervace: 580 582 846 / e-mail: skupiny@bontonck.cz

BULHARSKO - ceny autokarových a leteckých zájezdů
BULHARSKO - Primorsko, Lozenec, Kiten, Černomorec - HOTEL BLÍŽENCI, PANORAMA, ATIVA, GERGANA a ADENA - autokarové zájezdy - ceny za osobu
termín

31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
07.06. - 20.06.
14.06. - 23.06.
18.06. - 01.07.
21.06. - 01.07.
29.06. - 10.07.
08.07. - 19.07.
17.07. - 28.07.
26.07. - 06.08.
04.08. - 15.08.
13.08. - 24.08.
22.08. - 04.09.
02.09. - 16.09

nocí /dnů

7/10
7/10
11/14
7/10
11/14
8/11
9/12
9/12
9/12
9/12
9/12
9/12
11/14
12/15

PRIMORSKO
HOTEL BLÍŽENCI
HOTEL PANORAMA
bez stravy
polopenze
polopenze
light all inclusive

5.490,5.690,6.490,5.990,6.990,6.290,7.490,7.490,7.490,7.490,7.290,6.990,6.690,6.490,-

7.100,7.300,9.020,7.600,9.520,8.130,9.560,9.560,9.560,9.560,9.360,9.060,8.820,9.250,-

5.990,6.490,6.990,7.490,7.990,8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,8.990,8.490,7.490,-

7.390,7.890,9.190,8.890,10.190,10.590,10.790,10.790,10.790,10.790,10.790,10.790,10.690,9.890,-

LOZENEC
HOTEL ATIVA
polopenze

5.990,6.290,6.990,6.490,7.490,6.990,8.490,8.490,8.490,8.490,8.290,7.990,7.490,6.990,-

KITEN
PENZION GERGANA
bez stravy
polopenze

4.990,5.290,5.990,5.490,6.490,5.990,7.290,7.290,7.290,7.290,6.990,6.990,6.490,6.490,-

6.390,6.690,8.190,6.890,8.690,7.590,9.090,9.090,9.090,9.090,8.790,8.790,8.690,8.890,-

ČERNOMOREC
HOTEL ADENA
polopenze

6.990,7.290,8.990,7.390,9.290,7.990,9.490,9.490,9.490,9.490,9.490,9.490,8.990,8.990,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 2.990,- Kč + strava (pobyty v červnu a září), 4.990,- Kč + strava (pobyty v červenci a srpnu),
počet dětí je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.
Příplatky za další kombinace stravy - BLÍŽENCI - snídaně + 100,- Kč/os./den, plná penze + 280,- Kč/os./den (připočítává se k ceně zájezdu bez stravy), ATIVA - plná penze + 60,- Kč/os./den
(připočítává se k ceně zájezdu s polopenzí), GERGANA - snídaně + 70,- Kč/os./den, plná penze + 270,- Kč/os./den (připočítává se k ceně zájezdu bez stravy).

BULHARSKO - HOTEL BLÍŽENCI, PANORAMA, ATIVA, GERGANA a ADENA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy na 8 dnů - ceny za osobu
termín

08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 21.09.

nocí /dnů

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
7/8
7/8

PRIMORSKO
HOTEL BLÍŽENCI
HOTEL PANORAMA
bez stravy
polopenze
polopenze
light all inclusive

LOZENEC
HOTEL ATIVA
polopenze

8.490,9.990,9.990,10.490,10.490,10.490,10.490,10.490,10.490,10.490,10.490,9.990,9.990,9.490,8.490,-

8.990,10.490,10.990,11.290,11.990,11.990,11.990,11.990,11.690,11.590,11.590,11.290,10.490,9.990,8.990,-

10.100,11.600,11.600,12.100,12.100,12.100,12.100,12.100,12.100,12.100,12.100,11.600,11.600,11.100,10.100,-

8.990,10.490,10.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.690,11.490,10.990,10.490,9.990,8.990,-

10.390,11.890,12.390,13.390,13.390,13.390,13.390,13.390,13.390,13.090,12.890,12.390,11.890,11.390,10.390,-

KITEN
PENZION GERGANA
bez stravy
polopenze

8.490,9.990,9.990,10.490,10.490,10.490,10.490,10.490,10.490,10.490,10.490,9.990,9.990,9.490,8.490,-

9.890,11.390,11.390,11.890,11.890,11.890,11.890,11.890,11.890,11.890,11.890,11.390,11.390,10.890,9.890,-

ČERNOMOREC
HOTEL ADENA
polopenze

9.990,11.490,11.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.690,12.490,11.490,10.990,9.990,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 6.990,- Kč + případná strava.
Příplatky za další kombinace stravy - BLÍŽENCI - snídaně + 100,- Kč/os./den, plná penze + 280,- Kč/os./den (připočítává se k ceně zájezdu bez stravy), ATIVA - plná penze + 60,- Kč/os./den
(připočítává se k ceně zájezdu s polopenzí), GERGANA - snídaně + 70,- Kč/os./den, plná penze + 270,- Kč/os./den (připočítává se k ceně zájezdu bez stravy).

BULHARSKO - HOTEL BLÍŽENCI, PANORAMA, ATIVA, GERGANA a ADENA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy na 11 a 12 dnů - ceny za osobu
termín

01.06. - 12.06.
12.06. - 22.06.
22.06. - 03.07.
03.07. - 13.07.
13.07. - 24.07.
24.07. - 03.08.
03.08. - 14.08.
14.08. - 24.08.
24.08. - 04.09.
04.09. - 14.09.
14.09. - 25.09.

nocí /dnů

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

PRIMORSKO
HOTEL BLÍŽENCI
HOTEL PANORAMA
bez stravy
polopenze
polopenze
light all inclusive

8.990,10.490,10.990,11.390,11.690,11.390,11.690,10.990,10.990,9.990,8.990,-

11.520,12.790,13.520,13.690,14.220,13.690,14.220,13.290,13.520,12.290,11.520,-

9.990,11.290,12.490,12.990,13.490,12.990,13.490,12.990,12.290,10.990,9.990,-

12.190,13.290,14.690,14.990,15.690,14.990,15.690,14.990,14.490,12.990,12.190,-

LOZENEC
HOTEL ATIVA
polopenze

9.490,10.990,11.990,12.990,13.290,12.990,13.290,12.990,11.990,10.490,9.490,-

KITEN
PENZION GERGANA
bez stravy
polopenze

8.990,10.490,10.990,11.390,11.690,11.390,11.690,10.990,10.990,9.990,8.990,-

11.190,12.490,13.190,13.390,13.890,13.390,13.890,12.990,13.190,11.990,11.190,-

ČERNOMOREC
HOTEL ADENA
polopenze

11.490,12.990,13.490,14.490,14.990,14.490,14.990,13.990,13.490,12.490,11.490,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 6.990,- Kč + případná strava.
Příplatky za další kombinace stravy - BLÍŽENCI - snídaně + 100,- Kč/os./den, plná penze + 280,- Kč/os./den (připočítává se k ceně zájezdu bez stravy), ATIVA - plná penze + 60,- Kč/os./den
(připočítává se k ceně zájezdu s polopenzí), GERGANA - snídaně + 70,- Kč/os./den, plná penze + 270,- Kč/os./den (připočítává se k ceně zájezdu bez stravy).

www.bontonck.cz

www.bontonck.cz

JIŽNÍ ITÁLIE - Kampánie - Marina di Camerota
pláže v Camerotě

MARINA DI CAMEROTA - moderní turistické
městečko téměř spojené s oblíbeným historickým letoviskem Agropoli v jižní části Kampánie v oblasti Cilento,
které je známé svým přírodním národním parkem s
členitým pobřežím, skalnatými útvary padajícími do moře
mezi malými přírodními plážemi se zlatavým pískem,
řadou mořských jeskyní a malebnými vesničkami na úpatí
horského masivu. Letovisko nabízí celou řadu obchůdků,
pizzerií, typických barů a restaurací, hlavní promenádu
kolem malebného rybářského přístavu, ale také klidná
a romantická zákoutí vhodná pro podvečerní procházky.
O skupiny je postaráno českou delegátkou žijící přímo
v Marina di Camerota.

Villaggio ESCA - moderní, prázdninové městečko nacházející se v centru letoviska Marina di Camerota pouhých 100 m od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře. Ubytování je zajištěno ve zděných
a dřevěných bungalovech rozmístěných mezi olivovníky
a jinou středomořskou vegetací. Svou polohou je toto
ubytování předurčeno pro strávení příjemné dovolené
pro rodiny s dětmi, kolektivy a mládež, která ocení denní
i večerní život malebného městečka s důrazem na ubytování v klidné zóně. K dispozici je recepce, pizzerie, bar
se zónou WiFi, vlastní pláž se slunečníkem a 2 plážovými
křesly pro každý bungalov ZDARMA !!!

Bungalovy Villagio Esca

Dřevěné bungalovy bilo pro 4 osoby - terasa s novým
kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice s poschoďovou postelí, koupelna (sprcha+WC), TV-SAT
Dřevěné bungalovy bilo pro 5-6 osob - z exteriéru
dřevo, uvnitř zděné bungalovy - terasa s novým kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice
s manželským lůžkem a poschoďovou postelí, koupelna
(sprcha+WC), TV-SAT
Stravování: vlastní, všechny bungalovy mají plně vybavené
kuchyňky včetně vařiče, lednice s mrazákem a veškerého
nádobí pro vaření a stolování, SKUPINÁM S VLASTNÍM
KUCHAŘEM JE K DISPOZICI PROSTORNÝ BUNGALOV
NA VAŘENÍ SE 3 LEDNIČKAMI A 2 SPORÁKY !!!
Doprava: komfortními autokary s klimatizací, videem
a občerstvením, přistavení kdekoli v ČR
Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování, služby delegáta,
pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb., PRIVÁTNÍ
PÍSEČNÁ PLÁŽ PŘÍMO U UBYTOVACÍ KAPACITY !!!
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně léčebných
výloh a storna 30,- Kč/os./den, spotřebu energií + 30,Euro/bungalov/týden, ložní prádlo, závěrečný úklid

Bungalovy Villagio Esca

Ubytování je zajištěno v bungalovech:
Zděné bungalovy pro 4 osoby - kuchyně s plně vybaveným kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem
a palandou, koupelna (sprcha+WC), TV-SAT
Zděné bungalovy pro 4-6 osob - terasa s kuchyňským
koutem, ložnice s manželským lůžkem, pokoj s manželským lůžkem a palandou, koupelna (sprcha+WC), TV-SAT

ITÁLIE - Kampánie - Marina di Camerota - VILLAGGIO ESCA - autokarové zájezdy - ceny za osobu
termín

nocí/dnů bez stravy

24.05. - 02.06.
31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.

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

5.290,5.490,5.690,5.990,-

termín

nocí/dnů bez stravy

21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.

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

6.290,6.990,7.490,7.490,-

termín

nocí/dnů bez stravy

30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.
13.09. - 22.09.

7/10
7/10
7/10

5.490,5.390,5.290,-

ITÁLIE - autokarové poznávací zájezdy

To nejlepší z ITÁLIE - nejen pro studenty
Padova, Arqua, Chioggia, Benátky, Verona, Ravenna a Lago di Garda
6-ti denní autokarový poznávací zájezd s bohatým programem a ubytováním
v přímořském letovisku Rosolina Mare v NP Delta del Po
Termín:

26.04. - 01.05., 19.05. - 24.05.2019
08.06. - 13.06.2019
01.07. - 06.07.2019

cena: 5.990,- Kč
cena: 6.690,- Kč
cena: 7.490,- Kč

Zájezd je možno uskutečnit v jakémkoli jiném termínů dle požadavků skupiny.

Navrhovaný program zájezdu:
(program je možné upravit dle požadavků a přání skupiny):
1. den: odjezd z místa (dle požadavků skupiny) v odpoledních hodinách, noční přejezd
Rakouskem do Itálie
2. den: příjezd do Padovy, prohlídka historického univerzitního centra, města ležícího
na ramenech řeky Bacchiglione, procházka městem - Basilica di Sant. Antonio (svatého

informace a rezervace: 580 582 846

Antonína), Basilica di Santa Gustina, náměstí Prato della Vale, odpoledne přejezd do
malebného městečka Arqua, kde žil a zemřel italský spisovatel a básník F. Petrarca,
v podvečer přejezd do přímořského letoviska Rosolina Mare. Ubytování v apartmánech
pro 4-6 osob (apartmány mají 2 ložnice, obývací kuchyni, soc. zařízení (SWC), balkón
nebo terasu. Kuchyňky jsou vybaveny plynovým vařičem, lednicí s malým mrazákem
a základním nádobím na vaření a stolování. Večer procházka na pláž do centra malého
prázdninového letoviska.
3. den: tento den se vydáme do nejmalebnějšího města severní Itálie, do Benátek.
Cestou navštívíme městečko Chioggia (neprávem opomíjené historické městečko).
Z Chioggia již poplujeme lodí přímo do srdce Benátek - města rozkládajícího se na 118
ostrůvcích spojených 150 kanály a 400 mosty - procházka městem na laguně - Dóžecí
palác, náměstí San Marco s Campanilou, Canal Grande, most Vzdechů..., večer návrat
do Rosolina Mare přes Chiogga.
4. den: brzy ráno odjedeme navštívit další skvost - město Ravenna, které bylo hlavním
městem Západořímské říše - mauzoleum Galii Pacidii, mauzoleum císaře Theodoricha,
hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky - večer návrat do Rosoliny Mare
5. den: poslední den v Itálii nevynecháme romantické, historické město Verona - prohlídka města Romea a Jůlie, náměstí Bra, antická aréna - slavné Veronské Coloseum,
náměstí Erbe, Piazza dei Signori, Casa Giulietta..., po poledni přejezd k jezeru Lago di
Garda, procházka kolem jezera, možnost výjezdu lodí na ostrůvek na jezeře, případně
možnost zapůjčení jízdních kol a projížďka podél malebného jezera, při západu slunce
odjezd zpět do ČR, noční přejezd Rakouskem
6. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3 x ubytování ve vybavených apartmánech pro 4-6
osob v přímořském letovisku Rosolina Mare, služby česky hovořící průvodce, místní taxy
a poplatky, loď a autobus Chiggia - Benátky a zpět (v hodnotě 12,- Euro), pojištění CK ve
smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: stravu, vstupy do navštívených objektů (cca 40,- Euro), výlet lodičkou
po jezeře Garda, případné půjčení jízdního kola na jezeře Garda, komplexní pojištění
léčebných výloh včetně pojištění storna zájezdu + 180,- Kč

www.bontonck.cz

ITÁLIE - Palmová Riviéra - Martinsicuro
bazén kempu Duca Amedeo

mobilhome - B

MARTINSICURO - prázdninové středisko ve střední Itálii
v jižní části vyhlášené Palmové riviéry. Historická městečka, nekonečné písečné pláže, skvělá zmrzlina, stálé
počasí a řady palem jsou ideálním místem pro trávení
dovolené pro školy, sportovní kluby či skupiny přátel.
pláž před kempem Duca Amedeo

Luxusní mobilhomy - DUCA AMEDEO - moderní komplex přímo u písečné pláže a 200 m od centra letoviska.
Kemp je zasazen do stínu vzrostlých palem, olivovníků
a javorů. Kemp je vybaven bazénem, stolním tenisem,
stolním fotbalem, za poplatek půjčovna kol.
Ubytování:
MOBILHOMY A 2/2 +1 JULIETTE - luxusní, nové,
čtyřlůžkové, se dvěma ložnicemi, obytnou jídelnou s rozkládacím 5. lůžkem. Mobilhomy mají zařízenou kuchyň,
vlastní WC a koupelnu, krytou terasou se zahradním
nábytkem, TV, satelit, klimatizaci (za příplatek) a jsou
vybaveny polštáři, pokrývkami, ložním přádlem. Ke každému mobilhomu patří 1 slunečník na pláž.
MOBILHOMY B 2/2+2 WILLERBY - výbava jako typ A,
možnost až 6. osob.
KARAVANY - pro 2-4 osoby (manželské lůžko a rozkládací lůžko pro 2 osoby) a pro 4-6 osob (manželské lůžko, palanda pro 2 osoby a navíc možnost dvou přistýlek)
s vybavenou kuchyní a ledničkou. Karavany jsou vybaveny

nádobím, polštáři, pokrývkami, ložním prádlem (za poplatek). Karavany jsou zastřešené a jejich součástí je krytá
veranda se zahradním nábytkem pro 4 osoby. Ke každému karavanu náleží 1 slunečník na pláž.
Stravování: plná penze - česká kuchyně - vaří kuchař
přímo v kempu. Možnost zakoupení dalšího občerstvení
za Kč.
Doprava: komfortními autokary s klimatizací, přistavení
kdekoli v ČR (min 40 osob)
Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování v mobilhomech,
plná penze, povlečení, služby delegáta, slunečník, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb. Pro skupiny dětí
navíc ZDARMA PITNÝ REŽIM.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
léčebných výloh a storna + 30,- Kč/os./den
Fakultativní výlety: S. Benedetto, Alba Adriatica, Fermo,
Monteprandone, Civitella del Tronto, Ascoli Piceno, bazilika v Loretu, AQUAPARK Onde Blue, Řím, Ofﬁda, Gran
Sasso...

mobilhome - A

ITÁLIE - Palmová riviéra - Martinsicuro - KEMP DUCA AMEDEO - autokarové zájezdy - ceny za osobu
termín

bazén kempu Duca Amedeo

karavany mobilhome B mobilhome A
nocí/dnů plná penze plná penze plná penze

24.05. - 02.06.
31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.

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

8.090,8.490,8.990,9.490,-

8.390,- 8.790,8.790,- 9.190,9.290,- 9.690,9.790,- 10.190,-

termín

karavany mobilhome B mobilhome A
nocí/dnů plná penze plná penze plná penze

30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.
13.09. - 22.09.

7/10
7/10
7/10

8.790,- 9.090,8.490,- 8.790,8.190,- 8.490,-

9.490,9.190,8.890,-

ISCHIA – NEAPOL – ŘÍM
ostrov Capri

ISCHIA – NEAPOL – ŘÍM
Termální ostrov Ischia, Neapol, Řím, Herculaneum,
Capri, klášter v Monte Cassino + fakultativní výlety
Termín: 07.05. - 12.05.2019
Cena: 9.990,- Kč
Program zájezdu:
1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách, noční průjezd
Rakouskem
2. den: ranní zastávka u kláštera Monte Cassina
s překrásným výhledem do okolí, příjezd do Neapole, trajektem přesun na ostrov Ischia, ubytování ve 3* hotelu
s polopenzí, volný den - slunění, koupání v moři nebo
termálních pramenech, možnost fakultativních výletů dle
zájmu (např. okruh po ostrově, návštěva vinného sklípku
s posezením u vína s napoletánskými písničkami, ...),
večeře, nocleh.
3. den: snídaně, celodenní výlet do Neapole a Herculanea, večeře, nocleh

Fontana di Trevi - Řím

ostrov Ischia

Řím

4. den: snídaně, fakultativní lodní výlet na ostrov Capri
a Anacapri, večeře, nocleh
5. den: snídaně, odjezd z ostrova trajektem na pevninu,
přejezd do Říma, prohlídka Říma včetně Vatikánu
a romantických kašen v podvečerním nasvícení, noční
přejezd přes Itálii a Rakousko
6. den: příjezd do ČR v odpoledních/večerních hodinách
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu včetně trajektu,
3 x ubytování v hotelu s vlastními termálními prameny
kategorie ***, 3 x polopenzi, českého průvodce po celou
dobu zájezdu, výlety dle programu, pojištění CK ve smyslu
zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
storna + 30,- Kč/os./den, příplatek za jednolůžkový pokoj
+ 500,- Kč/noc, další fakultativní výlety (Capri cca
70,- Euro, okruh po ostrově Ischia cca 20,- Euro, Napoletánský večer ve sklípku cca 45,- Euro), vstupy (Herculaneum cca 12,- Euro)

www.bontonck.cz

www.bontonck.cz

ITÁLIE - Lido di Spina
bazén v kempu

LIDO DI SPINA - prázdninové středisko 110 km
jižně od Benátek a 20 km severně od Raveny. Kemp se
nachází v centru městečka, kde najdete další obchody
a restaurace.

KEMP MARE E PINETA - nabízí 4 bazény
pro děti i dospělé (zdarma 15.6.-15.9.), dětský koutek,
sportovní hřiště (na začátku pláže - fotbalové, volejbalové,
tenisové a basketbalové - zdarma), animační programy pro děti i dospělé (hry a soutěže, baby-club, tvůrčí
činnosti 25.5.-8.9. - zdarma), sportovní programy pro
děti i dospělé (vodní aerobik, zumba, sportovní turnaje
vedené instruktory zdarma), ﬁtnes centrum, kadeřník,
masáže, solárium, sauna, fyzioterapeut, hydromasáže (za
poplatek), lékařská služba první pomoci, možnost zapůjčení kol (za poplatek), připojení na internet (za poplatek).
Kemp je dále vybaven obchodem s potravinami, ovocem
a zeleninou, restaurací, pizzerií, rychlým občerstvením,
obchodem se suvenýry.
interiér mobilhomu

Ubytování: Mobilhomy - jednoduché, funkční, umístěné
v příjemném stínu pod vzrostlými stromy, asi 120 m od
bazénového centra, 300 m od obchodního centra kempu
a asi 550 m od pláže. Mobilhome má dvě malé, útulné
ložnice (2+2 lůžka nebo 2+3 lůžka), malý obývací pokoj
s rozkládacím lůžkem pro 1 nebo dvě osoby a plně vybavený kuchyňský kout (lednice, sporák, nádobí...). Každý
mobilhome má vlastní soc. zařízení (sprcha+WC) a vlastní
prostor k posezení se zahradním nábytkem.
Pláže: široké písečné pláže tvořené jemným pískem,
s pozvolným vstupem do moře, vhodné pro děti i neplavce. Možnost pronájmu slunečníků a lehátek. Na pláži
k dispozici hřiště na plážový volejbal, basketbalové hřiště
a fotbalové hřiště.
Stravování: vlastní, nebo polopenze a plná penze - česká
kuchyně - vaří kuchař přímo v kempu
Plná penze sestává ze snídaně, oběda s polévkou, malé
svačinky, teplé večeře a pitného režimu (ovocné štávy).
Rozšířené polopenze sestávají ze snídaně, polévky
(obdržíte u snídaně), sušenky nebo ovoce a teplé večeře.
TIP: zájezd možno koncipovat také jako CYKLOKURZ
- pohodové a nenáročné cyklovýlety v severní Itálii
za doprovodu autobusu s cyklovlekem
- kombinace cyklistiky a koupání u moře
- zájezd je za příplatek 500,- Kč/os.

Doprava: komfortními autokary s klimatizací
Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování v mobilhomech,
případnou stravu, povlečení, služby delegáta, pojištění CK
ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: konečný úklid mobilhomu, povlečení
(vlastní, nebo možnost zapůjčit za 250,- Kč/os./pobyt),
komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a
storna + 30,- Kč/os./den
Fakultativní výlety: zábavní park Mirabilandia, Ravenna,
Rimini, Ferrara, San Marino, Benátky, výlety lodí. K dispozici je také mikrobus pro 8 osob - rádi uspořádáme výlety
dle Vašeho přání.

ITÁLIE - Lido di Spina - KEMP MARE E PINETA - autokarové zájezdy - ceny za osobu
termín

mobilhome
nocí/dnů bez stravy polopenze plná penze

26.04. - 05.05.
03.05. - 12.05.
10.05. - 19.05.
17.05. - 26.05.
24.05. - 02.06.
31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.

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

4.190,4.390,4.790,4.990,5.090,5.190,5.290,5.490,5.690,5.990,6.290,-

5.790,5.990,6.390,6.590,6.690,6.790,6.890,7.090,7.290,7.590,7.890,-

6.090,6.290,6.690,6.890,6.990,7.090,7.190,7.390,7.590,7.890,8.190,-

termín

mobilhome
nocí/dnů bez stravy polopenze plná penze

12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.
26.07. - 04.08.
02.08. - 11.08.
09.08. - 18.08.
16.08. - 25.08.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09.
06.09. - 15.09.
13.09. - 22.09.

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

6.290,6.290,6.290,6.290,5.990,5.890,5.290,4.590,4.390,3.990,-

7.890,7.890,7.890,7.890,7.590,7.490,6.890,6.190,5.990,5.590,-

8.190,8.190,8.190,8.190,7.890,7.790,7.190,6.490,6.290,5.890,-

SEVERNÍ ITÁLIE - poznávací zájezd s koupáním v moři
SEVERNÍ ITÁLIE s koupáním v moři
Ferrara, Ravenna, Benátky, Padova a koupání v moři
Ubytování v mobilhomech s možností polopenze či plné penze.
10-ti denní pobytově-poznávací zájezd s výlety a možnosti sportovního vyžití
v plně vybaveném kempu MARE E PINETA
Termíny: 26.04.-05.05., 03.05.-12.05., 06.09.-15.09.

cena: 5.990,- Kč

Navrhovaný program zájezdu:
(program je možné upravit dle požadavků a přání skupiny):
1. den: odjezd z místa (dle požadavků skupiny) ve večerních hodinách přes Rakousko
2. den: příjezd do Itálie, ubytování v kempu Mare e Pineta v mobilhomech, možnost
koupání v moři, možnost využití sportovních hřišť, procházky do letoviska apod.
3. - 6. den: výlety do Ravenny, Ferrary, Benátek a Padovy
7. - 8. den: volný program na koupání v moři, sportovní aktivity, případně možnost
zajištění dalších fakultativních výletů (Mirabilandia, San Marino, Comacchio...)
9. den: úklid ubytování, volný program a v podvečer odjezd do ČR
10. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách
Strava: vlastní, možnost zajištění českých rozšířených polopenzí + 1.600,- Kč/os. nebo
plných penzí + 1.900,- Kč/os. - popis stravy viz program Lido di Spina
Cena zahrnuje: dopravu, 7 x ubytování v mobilhomech, pobytové taxy, výlety do
Ravenny, Ferrary, Padovy a Benátek (možnost upravit dle zájmů skupiny), služby delegáta
Cena nezahrnuje: konečný úklid mobilhomu, povlečení (vlastní, nebo možnost zapůjčit
za 250,- Kč/os./pobyt), komplexní pojištění léčebných výloh a storna + 30,- Kč/os./den,
vstupné do navštívených památek

informace a rezervace: 580 582 846

Pobytové zájezdy s kompletním sportovním a kulturním programem v ceně!

Aktivní týden v CHORVATSKU
s kompletním sportovním a kulturním programem - Makarská riviéra,
Omiš, turistika v pohoří Biokovo, rafty na řece Cetina, nové muzeum Narona a delta Neretvy,
závody družstev na kajacích a šlapadlech, výlet na kolech, prohlídka skanzenu a vodopádů
ve Slunji, prohlídka historického centra Zagrebu...
10-ti denní autokarový poznávací zájezd s bohatým sportovním a kulturním programem a ubytováním v přímořském letovisku Gradac nebo Podaca - VŠE V CENĚ!
Termín
10.05.-19.05.
17.05.-26.05.
24.05.-02.06.
31.05.-09.06.
07.06.-16.06.

nocí/dnů
7/10
7/10
7/10
7/10
7/10

Cena za osobu s kompletním sportovním programem
polopenze
plná penze + pitný režim*
7.890,8.890,-*
7.990,8.990,-*
8.190,9.190,-*
8.490,9.490,-*
8.790,9.790,-*

BiH - Přírodní krásy
Národního parku Durmitor
s prohlídkou Sarajeva a raftingem v kaňonech řeky Tara a Drina,
s kompletním sportovním a kulturním programem v ceně – Sarajevo, údolí Drina, Foča,
písečné pyramidy, NP Durmitor, Tjentiště, sedlo Dragoš, jezero Trnovačko, rafting na Taře...
6-ti denní autokarový sportovně-poznávací zájezd s bohatým programem (vše
v ceně), ubytováním v dřevěných chatách a pokojích s PLNOU PENZÍ V CENĚ!
Termín:

26.05. - 31.05., 02.06. - 07.06.,
22.09. - 27.09.2019

cena: 5.990,- Kč

Navrhovaný program zájezdu:
(program je možné upravit dle požadavků a přání skupiny):

Navrhovaný program zájezdu:

1. den: odjezd z místa (dle požadavků skupiny) v odpoledních hodinách, noční přejezd
Rakouskem
2. den: příjezd do Podaci nebo Gradacu, ubytování, večeře, infoschůzka s delegátem,
večerní procházka letoviskem
3. den: po snídani se vydáme na moře, plavba na kajacích a šlapadlech. Odpoledne
závody družstev, večeře, vyhlášení výsledků.
4. den: po snídani se vydáme na cyklistický výlet do údolí řeky Neretvy. Cestou navštívíme muzeum Narona ve Vidu (muzeum bylo slavnostně otevřeno teprve 18.5.2017 jako
první archeologické muzeum v Chorvatsku postaveném přímo v terénu nad samotným
archeologickým nalezištěm římských vykopávek). Narona byla druhým největším římských městem na východním pobřeží Jaderského moře... Po poledni navštívíme také
výjimečnou pláž v ústí řeky Neretvy, odpočinek, koupání, sběr mušliček..., v podvečer
návrat do místa ubytování na večeři.
5. den: po snídani nás bude čekat celý den strávený v přírodním parku Bačinská jezera,
dopoledne podnikneme procházku kolem pěti místních jezer (Crniševo, Klek, Sladinač,
Perast a Šipak), odpoledne nás čeká projížďka lodí, návrat na ubytování, večeře
6. den: hned po snídani vyrazíme na turistiku přes starou Podacu a starý Zaostrog (podhůří pohoří Biokovo, fantastické výhledy na pobřeží a protější ostrov Hvar), cestou zpět
zastávka v Zaostrogu a prohlídka Františkánského kláštera založeného ve 14. století,
návrat do místa ubytování, večeře
7. den: po snídani se přepravíme autobusem do historické Omiše, kde na řece Cetina
zažijeme skvělou jízdu na raftech úzkou soutěskou, kterou za staletí řeka vyhloubila
ve skále. Odpoledne prohlídka historického centra města s možností návštěvy pirátské
pevnosti, návrat do místa ubytování, večeře.
8. den: snídaně, volný den na koupání, lenošení, možnost zorganizování dalšího programu, případně fakultativního výletu do Dubrovníku, do Mostaru a Medjugorje apod., večer
možno zajistit rozlučkový večírek..., večere
9. den: snídaně, odjezd zpět do ČR, cestou zastávka k prohlídce vodopádů a skanzenu
u města Slunj a zastávka s procházkou po historickém centru hlavního města Chorvatska - Zagrebu
10. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách

(program je možné upravit dle požadavků a přání skupiny):

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 7 x ubytování ve vybavených pokojích, studiích
a apartmánech pro 2-6 osob v letovisku Gradac nebo Podaca, 7 x snídani a 7 x večeři
(7 x oběd formou balíčku + pitný režim - viz tabulka), služby česky hovořícího delegáta
v místě pobytu, kompletní sportovní program včetně půjčovného raftů, kajaků, šlapadel,
kol, celodenní výlet do Omiše autobusem, plavba lodí po Bačinských jezerech, vstup do
kláštera v Zaostrogu, vstup do Muzea Narona, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh včetně pojištění storna zájezdu
+ 300,- Kč/os./pobyt, pobytové taxy (platí se na místě) - 1,5 Euro/os./noc, děti 12-18
let 0,75 Euro, do 12 let neplatí
Orientační ceny fakultativních výletů: celodenní výlet Mostar a Međugorje - cca 250,Kn/os., celodenní výlet Dubrovník - cca 350,- Kn/os.

1. den: odjezd z místa (dle požadavků skupiny) ve večerních hodinách přes Slovensko
a Maďarsko
2. den: v ranních hodinách dorazíme do hlavního města BiH, do Sarajeva, kde posnídáme
v místní restauraci (v ceně), a vydáme se objevovat toto nádherné (Evropany téměř
neznámé) město. Procházka historickým centrem nás zavede k tržnici Baščaršia, arabskou čtvrtí se starobylými obchůdky, kavárnami a voňavou kávou dojdeme až k fontáně
Sebilj Brunnen a památníku Druhé světové války Věčný plamen. Nad městem na nás
bude dohlížet moderní věž Avaz Twist Tower... Po prohlídce se přesuneme do překrásného údolí řeky Drina, kde budeme ubytováni po celou dobu pobytu v dřevěných chatkách, nebo pokojích v areálu vyhlášeného kempu s výbornou domácí kuchyní. Každý den
ochutnáte jinou národní specialitu. Zde dnes povečeříme a ubytujeme se.
3. den: po dobré snídani se vydáme vstříc dobrodružství - sjedeme na raftu krásnou
řeku Drina. Drina je známá svou zelenou barvou a v horním toku vytváří typické meandry.
Jízdu na raftech pod vedením zkušených instruktorů ukončíme v městečku Foča, kde
můžeme zajít na nákupy. Cestou zpět do našeho místa ubytování zakončíme prohlídkou
písečných pyramid, které jsou předmětem dohad mnoha archeologů. Pozdní oběd po
návratu do kempu nebo cestou. V kempu večeře a nocleh.
4. den: dobře nasnídaní se vydáme do NP DURMITOR (UNESCO) - vysokohorské krasové
vápencové pohoří, které patří k nejzajímavějším v Evropě. Při vjezdu do vesnice Tjentište
stojí nepřehlédnutelný betonový památník na bitvu, která se v Sutjesce odehrála za II.
světové války. Zde uděláme krátkou zastávku. A vystoupáme do sedla Dragoš, odkud
je to jen pár set metrů k vyhlídce do pralesa Peručica. Svah pralesa padá prudce dolů,
za ním se zdvíhají vrcholy hor. Peručica je oﬁciálně nepřístupná a přísně střežená část
Národního parku Sutjeska, která zabírá plochu 12,34 čtverečních kilometrů. V průběhu
dne si uděláme dvouhodinovou túru k jezeru Trnovačko, v jehož klidných vodách se
zrcadlí vysoké vápencové štíty masívu Trnovački Durmitoru. Jezero leží v nadmořské
výšce 1517 metrů a kolem břehů roste spousta nádherných květů. Oběd v průběhu
programu nebo pozdní oběd po návratu do kempu. V kempu také večeře a nocleh.
5. den: po snídani nás čeká další velké dobrodružství - splutí řeky Tara (104 kilometrů
toku je v Černé hoře a 40km v BiH). Řeka je součástí národního parku Durmitor, s nímž
byla současně zapsána do seznamu UNESCO. Kaňon řeky Tary je až 1300 m hluboký
a je to tak nejhlubším říčním kaňonem Evropy, a po americkém Coloradu, druhý nejhlubším kaňonem na světě, který se zařezává do okolních horských úbočí a planin. Po příjezdu do kempu vydatně poobědváme, sbalíme věci a vyrazíme na pohodlnou cestu domů
6. den: příjezd do České republiky v ranních hodinách
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3 x ubytování v dřevěných chatách pro 4-6 osob
a pokojích hlavní budovy kempu pro 2-4 osoby, 4 x snídani, 3 x oběd (buď pozdní oběd
v kempu, nebo obědový balíček), 3 x večeři (polévka a hlavní jídlo - skvělá kuchyně),
všechny vstupy do NP, poplatky, výlety zmíněné v programu, rafty..., služby česky mluvícího průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh a storna + 180,- Kč/os./pobyt

www.bontonck.cz

Jednodenní poznávací zájezdy - libovolné termíny

Nástupní místa kalkulovaná
v ceně zájezdů jsou k dispozici v CK.

RAKOUSKO - VÍDEŇ

RAKOUSKO - MEDVĚDÍ SOUTĚSKA

Prohlídka centra, kulturních a historických
památek, možnost návštěvy Schőnbrunnu
nebo Prateru

Pohodová turistika v nádherné přírodě
Alp, vodopády, výhledy, kostelík ukrytý
pod skálou...

RAKOUSKO - WASSERLOCHKLAM+HOCHKAR

RAKOUSKO - Ötschargäben a MARIAZELL

Impozantní přírodní úkaz Rakouska. Procházka soutěskou a výjezd do lyžařského
střediska Hochkar.

Procházka v rakouském „Grand Canyonu“
s vodopádem, zastávka v Mariazell
s poutním kostelíkem.

RAKOUSKO - údolí Dunaje - WACHAU

POLSKO - OSVĚTIM - KRAKOV

Klášter Melk, historický Krems, možnost
ochutnávky vína ve sklípku

Oblíbený zájezd s návštěvou koncentračního
tábora a historického centra královského
města Krakov.

Cena: 549,- Kč

Cena: 699,- Kč

Cena: 799,- Kč

Cena: 799,- Kč

Cena: 699,- Kč

Cena: 799,- Kč
POLSKO - KRAKOV + solné doly VĚLIČKA

MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ

Poznejte nejstarší solný důl
a historický Krakov.

Prohlídka kouzelného města na Dunaji.
Historické centrum s památkami, možnost
termálních lázní.

Cena: 699,- Kč + vstup do solných dolů

Cena: 749,- Kč

POLSKO - VRATISLAV

SLOVENSKO – BRATISLAVA

Celodenní zájezd s návštěvou královského
města Wroclaw.

Nový zájezd s prohlídkou hradu, Starého
města, korunovačního Dómu sv. Martina,
stará a nová radnice...

Cena: 799,- Kč

Cena: 549,- Kč

Vícedenní poznávací zájezdy - libovolné termíny
RAKOUSKO - SALZBURG + ORLÍ HNÍZDO - 2 denní - cena 2.790,- Kč
SLOVENSKO A POLSKO - Vysoké Tatry s výletem do Zakopane - 2 denní

Nástupní místa kalkulovaná
v ceně zájezdů jsou k dispozici v CK.

FRANCIE A ANGLIE - PAŘÍŽ + LONDÝN - 6-denní - cena 5.690,- Kč

- cena 2.590,- Kč s polopenzí
SLOVENSKO - hrady a zámky s koupáním v termálech - 3 denní - cena 2.490,- Kč
SLOVENSKO - toulky přírodou s koupáním v termálech - 3 denní - cena 2.290,- Kč

ITÁLIE - KARNEVAL V BENÁTKÁCH - 3-denní - cena 1.990,- Kč
ITÁLIE - ŘÍM A VATIKÁN - 4-denní - cena 3.590,- Kč
FRANCIE - PAŘÍŽ - 3-denní - cena 2.490,- Kč,
4-denní - cena 3.190,- Kč,
5-denní - cena 3.790,- Kč

HOLANDSKO - AMSTERDAM - 3-denní - cena 2.690,- Kč
HOLANDSKO - KVĚTINOVÉ KORZO - 5-denní - cena 6.290,- Kč
ŘECKO pobytově-poznávací- 12-denní - cena 11.990,- (tam letecky, zpět autokarem,
s polopenzí)
BULHARSKO pobytově-poznávací - 14-ti denní
- cena 13.990,- (tam letecky, zpět autokarem, s polopenzí)
IZRAEL a PALESTINA - 8 denní - letecky s polopenzí - cena 29.990,- Kč
DALŠÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY: POLSKO - Poznaň + Toruň + Lodž, Mazurská jezera
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, GRUZIE, ARMÉNIE...

Zájezdy do termálních lázní - autokarové zájezdy na 3 až 5 dnů v cenách od 1.990,- Kč/os.
Maďarsko (Bükfürdö, Sárvár, Hevíz, Zalakaros, Hajduszobóslo, Harkány) a Slovinsko (Ptuj, Moravske Toplice - Therme 3000, Radenci)
PODROBNÉ PROGRAMY ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ. Pro kolektivy zajistíme uvedené poznávací zájezdy v jakémkoli termínu!
Připravíme také jakýkoli jiný zájezd dle přání a požadavků kolektivu včetně speciálních exkurzí (návštěva školy, sportovišť, organizací apod.)...

Cena je kalkulována pro skupiny od 15-ti
a více osob. Pro 15 platících je zahrnuta 16.
osoba v ceně, která hradí pouze pobytové
taxy, případně stravu a pojištění.
Při skupině 49 osob poskytujeme 4 místa.
Další výhody pro organizátory...

Již 29 let zkušeností a záruky pro skupinové zájezdy!
• Jsme připraveni konzultovat veškeré Vaše případné
požadavky a přání i na osobní schůzce ve Vašem městě.
• Na přání připravíme jakýkoli zájezd dle Vašich požadavků
a finančních možností.
• Nabízíme samostatnou dopravu na lyžařské zájezdy,
školní výlety, firemní akce za bezkonkurenční ceny !!!

aktualizace: 06.09.2018

Při objednání skupiny (min. 30 osob)
a záloze min. 10 % do konce října 2018
nebo záloze 30 % do konce prosince 2018
navíc ještě jedno místo (v autokarovém
zájezdu) zdarma !!!
Skupinové ceny jsou kalkulovány při obsazení všech lůžek
(vč. přistýlek) v ubytovacích kapacitách !!!
Jednolůžkové pokoje jsou vždy za příplatek, dvoulůžkové
pokoje zcela minimálně! Při obsazení jen části autobusu
bude dohodou účtován poplatek za odjezdové místo.

BON TON, s.r.o., Masarykovo nám. 17, 753 01 HRANICE
tel: 580 582 846, mobil: 604 252 146, e-mail: skupiny@bontonck.cz
POBOČKY:

Brno: Josefská 7/9, 602 00 Brno, tel: 542 216 731, brno@bontonck.cz
Ostrava: Hlavní třída 838/68, tel: 596 917 744, lasty@poslednisance.cz

Frýdek-Místek: Nádražní 1100, tel: 558 629 104, fm@bontonck.cz
Zlín: tř. T. Bati 199, tel: 575 570 554, zlin@bontonck.cz

