Ceník zájezdů
2023
Pobytové a poznávací zájezdy

SLEVY
ZA VČASNÝ NÁKUP

AKCE DÍTĚ ZDARMA
pro děti až do 18-ti let

ŘECKO
CHORVATSKO
BULHARSKO
MAĎARSKO
Poznávací zájezdy

BonTon_2023_cenik_v5_OK.indd 1

2.11.22 16:50

Slevy a výhody pro Vás v sezóně 2023
Slevy za včasný nákup - platí pro pobytové zájezdy do Bulharska, Řecka, Chorvatska

13%

11%

9%

do 30.11.2022

do 6.1.2023

do 31.3.2023

Slevy za včasný nákup pro držitele Věrnostní karty BON TON klubu a PROGRAM 55+
- platí pro pobytové zájezdy do Bulharska, Řecka, Chorvatska

15%

13%

11%

do 30.11.2022

do 6.1.2023

do 31.3.2023

Záloha min. 30% celkové ceny zájezdu, další záloha do 50% nutno uhradit nejpozději do 31.3.2023
Další slevy a výhody, které NENÍ možné kombinovat se slevami za včasný nákup:

DÍTĚ ZDARMA u leteckých a kombinovaných zájezdů (platí do 31.3.2023):
• 1 dítě cestující s min. 2 dospělými (do věku uvedeného jako limitní věk dítěte u dané ubytovací kapacity pod tabulkou pro získání dětské ceny) platí pouze letištní
a bezpečností taxy a poplatky v celkové výši 3.990,- Kč, resp. 1.990,- Kč u kombinovaného zájezdu. Pokud je v základní ceně dospělé osoby zahrnuta strava,
pak získává dítě zdarma stejnou formu stravy.

DÍTĚ ZDARMA u autokarových zájezdů (platí do 31.3.2023)
• 1 dítě cestující s min. 2 dospělými (do věku uvedeného jako limitní věk dítěte u dané ubytovací kapacity pod tabulkou pro získání dětské ceny) získává
ubytování zdarma (dítě hradí pouze případné příplatky za stravu, dopravu, pojištění apod.). Pokud je v základní ceně dospělé osoby zahrnuta strava a případně
doprava, pak získává dítě zdarma stejnou formu stravy a dopravu.

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

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

slevou, ani dotovaným programem 55+. Platí pro děti, které splňují podmínky pro získání dětské ceny.
• Slevy pro věrné klienty a program 55+ platí pro všechny klienty na smlouvě u zájezdu ubytované v 1 ubytovací jednotce.
• Slevy, akce dítě zdarma, či jakákoli jiná výhoda musí být uplatněna při podpisu Smlouvy o zájezdu, na které musí být sleva, akce či výhoda jednoznačně uvedena. Žádnou slevu ani výhodu

•
•
•
•

nelze uplatňovat dodatečně, platba zálohy probíhá při podpisu Smlouvy o zájezdu. V případě nabídky více druhů slev či výhod (které není možno vzájemně sčítat) si klient má možnost zvolit tu slevu
či výhodu, která je pro něj atraktivnější.
Slevy ani výhody nelze uplatňovat v případě individuálního stanovení ceny, kolektivních zájezdů a speciálních nabídek.
Slevy ani výhody nejsou poskytovány z částky hrazené poukázkami (Sodexo, Cheque Déjeuner, Edenred, Beneﬁt Management s.r.o., dárkové poukazy, apod.).
Slevy, akce a jiné výhody jsou časově omezeny a platí do odvolání. Cestovní kancelář BON TON, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit systém slev či ukončit jejich platnost (jako celek, nebo u jednotlivých
zájezdů či termínů) uvedením příslušného rozhodnutí na webových stránkách www.bontonck.cz a oznámením do sítě prodejců.
Žádné slevy nelze uplatnit při využití akce „Jednolůžkový pokoj bez příplatku“.

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

zájezdu) použít také tyto poukazy:

Autokarová a letecká doprava
Autokarová doprava

Letecká doprava

Parkování u letiště:

Odjezdová místa – CHORVATSKO
/ ŘECKO / BULHARSKO / MAĎARSKO:

Transfery na letiště:

Brno – přímo před halou
7-9 dnů = 1.000,- Kč
10-13 dnů = 1.450,- Kč
14-15 dnů = 1.800,- Kč

Třinec (pouze Chorvatsko na 10/11 nocí), Havířov,
Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov,
Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava

Svozová místa za příplatek 600,- Kč/os.:
Opava, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Praha
Nástupní a svozová místa poznávacích zájezdů
jsou vždy uvedena u programu poznávacího zájezdu na www.bontonck.cz

Pro vaše maximální pohodlí zajišťujeme transfery
na a z letiště v Ostravě a Brně: Hranice, Olomouc,
Přerov, Zlín, Prostějov, Valašské Meziříčí, Vsetín
Cena za transfer na letiště v Ostravě a Brně:
1.000,- Kč/os. oběma směry.
Speciální nabídka garantovaného transferu
pro lety do Řeckého Volosu z letiště Brno:
Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov – speciální cena:
600,- Kč/os./oba směry

Ostrava – parkoviště P5 a P3 před letištěm
8 dnů = 750,- Kč
11-12 dnů = 1.100,- Kč
14-15 dnů = 1.300,- Kč
Parkování na letišti v Praze na vyžádání.

Garantujeme zajištění transferů
při počtu min. 4 cestujících!

BON TON, s.r.o. cestovní kancelář

POBOČKY:

Masarykovo nám. 17, 753 01 Hranice,
email: bontonck@bontonck.cz
tel: 581 605 080, mobil: 604 252 146
více kontaktů na webu www.bontonck.cz

Brno: Josefská 7/9, 602 00 Brno, tel: 542 216 731, brno@bontonck.cz
Přerov: Wilsonova 102/12, tel.: 777 606 642, prerov@bontonck.cz
Frýdek-Místek: Nádražní 1100, tel: 558 629 104, fm@bontonck.cz
Praha: Milady Horákové 513/17 Praha 7, tel: 224 942 149, praha@bontonck.cz
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a fotograﬁe viz www.bontonck.cz
Řeckolety
Nové
2021
do Řecka
- FOURKA
v letnípopisy
sezóně
2023
a katalog
2020 str. 20-21

V letě 2023 budeme létat zcela novou linkou
s českou leteckou společností Smartwings
z Brna do řeckého Volosu každý čtvrtek.
Díky tomuto novému letu rozšiřujeme nabídku
pobytových destinací o tři přímořská letoviska:
KAMENA VOURLA - přímořské termální lázně se rozprostírají na jižním pobřeží zálivu Maliakos, mezi horami
a mořem, pouhých 180 km od Athén. Díky své poloze,
klimatu, horkým léčivým pramenům (volně přístupné
kamenné bazénky na okraji městečka) a množstvím
obchodů, restaurací, taveren, půjčoven aut a motorek i
plážových barů je atraktivní po celý rok. Poloha letoviska
je ideální k fakultativním výletům: Thermopyly (30 km),
Delfy se slavnou starořeckou věštírnou (110 km), Atény
(180 km), kláštery Meteora (185 km). Snadno dostupný
je také blízký ostrov Skiatos, Skopelos a souostroví
Lichadonisia tvořené patnácti malými, téměř nedotčenými ostrůvky, nazývanými také jako „řecké Seychely“.

Kamena Vourla

Hotel SISSY***

Hotel VIOLETTA***

• v subtropické zahradě se vzrostlými palmami, přímo na vlastní oblázkové pláži, v blízkosti obchůdky,
restaurace a taverny
• recepce, výtah, restaurace, bar, Wi-Fi v lobby (zdarma), šachy, pingpongový stůl, biliard
• bazén, lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma
• dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, čtyřlůžkové
pokoje s manželským lůžkem a patrovou postelí a
rodinné pokoje se dvěma ložnicemi (pro 4-5 osob),
všechny pokoje s balkónem s výhledem na moře,
TV, lednicí, sejfem a klimatizací zdarma
• polopenze - snídaně i večeře formou bohatého bufetu

• v centru letoviska, písečné pláž přímo před hotelem
(přes komunikaci)
• recepce, restaurace, terasa, bar, kavárna, sejf (za
poplatek)
• dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, SAT/TV,
telefon, minibar, balkón, klimatizace a Wi-Fi zdarma
• snídaně - formou bufetu, možnost dokoupení servírovaných večeří v řecké taverně v blízkosti hotelu

hotel Sissy

hotel Sissy

Hotel MARVI**
• 200 m od centra letoviska a 250 m od písečné pláže
s místní promenádou
• recepce, lobby bar, bazén s lehátky a slunečníky
(zdarma), venkovní gril s posezením a zahrada. WI-FI
v lobby zdarma
• pokoje pro 2-4 osoby, SAT/TV, minikuchyňkou s vařičem a ledničkou a balkónem nebo terasou a klimatizací
• snídaně formou bufetu, možnost zajištění večeří
v hotelu Sissy formou bohatého bufetu
Termíny a ceny zájezdů naleznete
na straně 6 tohoto ceníku a na
www.bontonck.cz

NEA ANCHIALOS - známé letovisko, vyhlášené svou
historií, malebnou přírodou, čistému mořskému vzduchu a hlavně 4 km dlouhou pláží se nachází jen 10 km
od letiště a 18 km od krajského města Volos. V srdci
letoviska je velký archeologický areál, který můžete
navštívit. Centrum letoviska nabízí řadu obchodů, supermarketů, stánků s gyrosem, půjčoven kol, motorek
a aut i tradičních řeckých taveren, které lemují pobřeží

centra města, na které navazuje široká pláž tvořena
hrubým vulkanickým pískem s pozvolným vstupem do
moře. Poloha letoviska přímo svádí k výletům do Národního parku Pelion (nádherná horská příroda, historické
vesničky, parní vláček, rybářské vesnice s tradičním řeckým rázem), do živého moderního univerzitního města
Volos s jedním z největších řeckých přístavů, na ostrov Skiathos, nebo třeba ke klášterům Meteora či Delf
nebo Athén.

hotel Laodamia

Hotel PROTESSIALOS***

hotel Protessialos

KALA NERA – KOROPI - Národní park Pelion - pokud

patříte mezi milovníky pravého Řecka, kde nejsou stovky
hotelů, kde život probíhá v klidu a pohodě, kde se v tavernách popíjí frappé a hrají vrhcáby, na plážích je vždy
místo a barvám světa dominuje blankytné moře a nebe a
zelené svahy vysokého pohoří s historickými vesničkami
pak je toto místo právě tím pravým pro Vás. Oblast přímo vyzývá k dlouhým procházkám či výletům autem, na
kolech do malebných přímořských rybářských vesniček
a horských oblastí. O naše zákazníky se bude starat náš
delegát, který zajistí také výlety do dalších míst (Volos,
ostrov Skiathos, kláštery Meteora a další).

• 30 m od pláže, 100 m od centra
• recepce, lobby, bar, venkovní terasa, jídelna, výtah
a Wi-Fi v celém objektu zdarma
• dvoulůžkové pokoje (některé s možností jedné přistýlky) s balkonem s přímým nebo bočním výhledem
na moře, vlastním soc. zařízením (SWC-fén), malou
lednicí, TV, klimatizací
• snídaně i večeře formou bufetu (večeře jsou podávány v sesterském hotelu Laodamia 80 m)

Hotel LAODAMIA****
• moderní hotel 30 m od pláže, v centru letoviska
• recepce, lobby, bar, jídelna s vnitřní i venkovní částí
na otevřené terase, ﬁtness centrum, Wi-Fi...
• dvoulůžkové pokoje, některé s možností jedné nebo
dvou přistýlek s vlastním soc. zařízením (SWC-fén),
malou lednicí, TV, klimatizací, sejfem a balkónem
• snídaně i večeře formou bufetu

Hotel SAILY BEACH**+
• 200 m od písečné pláže, klidné letovisko, market
a restaurace 120 m od hotelu
• recepce, restaurace, snack bar, bazén s oddělenou
dětskou částí, lehátka a slunečníky zdarma, Wi-Fi,
posezení v zahradě
• dvoulůžkové pokoje (některé s možností jedné nebo
dvou přistýlek), TV, lednice, klimatizace (zdarma)
a balkónem nebo terasou
Termíny a ceny zájezdů naleznete na straně 6
tohoto ceníku a na www.bontonck.cz

Saily beach
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apopisy
fotograﬁe
a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz
Řecko 2023
2021 - FOURKA
SARTI/FOURKA popisy
a katalogviz2020
www.bontonck.cz
str. 20-21

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

28.05. - 11.06.
09.06. - 22.06.
20.06. - 02.07.
30.06. - 11.07.
09.07. - 20.07.
18.07. - 29.07.
27.07. - 07.08.
05.08. - 16.08.

MAKEDON

MICHALIS

dnů/nocí

základní cena
bez stravy

základní cena
bez stravy

příplatky za stravu MICHALIS
večeře
snídaně+večeře

15/12
14/11
13/10
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9

7.990,8.990,9.990,10.990,10.990,10.990,10.990,10.990,-

7.990,8.990,9.990,11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,-

+ 4.200,+ 3.850,+ 3.500,+ 3.150,+ 3.150,+ 3.150,+ 3.150,+ 3.150,-

+ 6.600,+ 6.050,+ 5.500,+ 4.950,+ 4.950,+ 4.950,+ 4.950,+ 4.950,-

termín

dnů/nocí

14.08. - 25.08.
12/9
23.08. - 03.09.
12/9
01.09. - 14.09. 14/11
12.09. - 27.09. 16/13
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

MAKEDON

MICHALIS

základní cena
bez stravy

základní cena
bez stravy

příplatky za stravu MICHALIS
večeře
snídaně+večeře

10.990,9.490,8.990,7.990,-

11.990,9.990,9.290,7.990,-

+ 3.150,+ 3.150,+ 3.850,+ 4.550,-

4.990,6.990,-

4.990,6.990,-

+ 4.950,+ 4.950,+ 6.050,+ 7.150,-

* platí pro dítě do 15-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc, garance
ubytování s výhledem na moře + 500,- Kč/osobu/pobyt (pouze MAKEDON) Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu
zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši
1,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu

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

28.05. - 11.06.**
09.06. - 21.06.**
31.05. - 10.06.
10.06. - 21.06.
21.06. - 01.07.
01.07. - 12.07.
12.07. - 22.07.
22.07. - 02.08.
02.08. - 12.08.

MAKEDON

MICHALIS

dnů/nocí

základní cena
bez stravy

základní cena
bez stravy

příplatky za stravu MICHALIS
večeře
snídaně+večeře

15/12
13/11
11/9
12/10
11/9
12/10
11/9
12/10
11/9

12.990,12.990,13.990,15.490,16.490,17.990,16.990,17.990,16.990,-

12.990,12.990,13.990,15.990,16.990,18.990,18.490,18.990,18.490,-

+ 4.200,+ 3.850,+ 3.150,+ 3.500,+ 3.150,+ 3.500,+ 3.150,+ 3.500,+ 3.150,-

+ 6.600,+ 6.050,+ 4.950,+ 5.500,+ 4.950,+ 5.500,+ 4.950,+ 5.500,+ 4.950,-

termín

dnů/nocí

12.08. - 23.08. 12/10
23.08. - 02.09.
11/9
02.09. - 13.09. 12/10
13.09. - 23.09.
11/9
13.09. - 27.09.** 15/13
Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

MAKEDON

MICHALIS

základní cena
bez stravy

základní cena
bez stravy

příplatky za stravu MICHALIS
večeře
snídaně+večeře

17.990,15.990,15.490,13.990,13.990,-

18.990,16.990,15.990,13.990,13.990,-

+ 3.500,+ 3.150,+ 3.500,+ 3.150,+ 4.550,-

9.990,6.990,-

9.990,6.990,-

+ 5.500,+ 4.950,+ 5.500,+ 4.950,+ 7.150,-

* platí pro dítě do 15-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc, garance ubytování s výhledem na moře + 500,- Kč/osobu/pobyt (pouze MAKEDON) Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní
poplatky, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio/apartmán
a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
Poznámka k termínům: Letové časy jsou nezávazně plánovány (časy se mohou změnit, závazné jsou pouze časy uváděné v pokynech na cestu, které zasíláme zákazníkům týden před
odletem) takto: odlet z Brna v 01:55 hod. v noci, odlet z Ostravy ve 03:20 hod. v noci, přílet do Soluně v 06:15 hod. ráno (místního času). Cesta zpět: odlet ze Soluně v 00:15 hod. v noci (místního
času), přílet do Brna 01:10 hod. v noci, přílet do Ostravy v 02:35 hod. v noci. Zákazníci tak již v dopoledních hodinách dorazí do letovisek a budou ubytováni a mohou si prakticky celý den užívat
dovolenou. Předposlední den dovolené budou zákazníci odjíždět na letiště ve večerních hodinách a odlétat v posledním dnu dovolené 15 minut po půlnoci.
Plánované odlety jsou v brzkých ranních hodinách a návraty zpět taktéž v brzkých ranních hodinách. Vzhledem k tomu, že odjezd z cílových destinací na letiště v Soluni je v podvečer
předposledního dne zájezdu, nezapočítáváme do počtu nocí poslední noc. Strava začíná večeří první den a končí snídaní předposlední den zájezdu.

SARTI - hotel STEFANI - letecky z Ostravy a Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
termín

31.05. - 10.06.
10.06. - 21.06.
21.06. - 01.07.
01.07. - 12.07.

dnů/nocí

se snídaní

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

20.490,25.490,24.490,26.490,-

termín

12.07. - 22.07.
22.07. - 02.08.
02.08. - 12.08.
12.08. - 23.08.

dnů/nocí

se snídaní

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

27.990,29.490,27.990,29.490,-

termín

23.08. - 02.09.
02.09. - 13.09.
13.09. - 23.09.

dnů/nocí

se snídaní

11/9
12/10
11/9

27.490,25.490,21.490,-

dnů/nocí

se snídaní

Dětská cena*:
dítě do 6-ti let na přistýlce
dítě 6-12 let na přitýlce

termín

8.990,19.990,-

* platí pro dítě do uvedeného věku ubytované na přistýlce ve dvoulůžkovém pokoji Poznámka: rodinné pokoje pro 2-4 osoby na vyžádání
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 1.000,- Kč/noc v červnu a září nebo 1.400,- Kč/noc v červenci a srpnu Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní poplatky, transfer z letiště
do místa ubytování a zpět, ubytování se snídaněmi, asistenční služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných
výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
Poznámka k termínům: Letové časy jsou nezávazně plánovány (časy se mohou změnit, závazné jsou pouze časy uváděné v pokynech na cestu, které zasíláme zákazníkům týden před
odletem) takto: odlet z Brna v 01:55 hod. v noci, odlet z Ostravy ve 03:20 hod. v noci, přílet do Soluně v 06:15 hod. ráno (místního času). Cesta zpět: odlet ze Soluně v 00:15 hod. v noci (mís
tního času), přílet do Brna 01:10 hod. v noci, přílet do Ostravy v 02:35 hod. v noci. Zákazníci tak již v dopoledních hodinách dorazí do letovisek a budou ubytováni a mohou si prakticky celý den
užívat dovolenou. Předposlední den dovolené budou zákazníci odjíždět na letiště ve večerních hodinách a odlétat v posledním dnu dovolené 15 minut po půlnoci.
Plánované odlety jsou v brzkých ranních hodinách a návraty zpět taktéž v brzkých ranních hodinách. Vzhledem k tomu, že odjezd z cílových destinací na letiště v Soluni je v podvečer
předposledního dne zájezdu, nezapočítáváme do počtu nocí poslední noc. Strava začíná večeří první den a končí snídaní předposlední den zájezdu.

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

28.05. - 11.06.
09.06. - 22.06.
20.06. - 02.07.
30.06. - 11.07.
09.07. - 20.07.

dnů/nocí

15/12
14/11
13/10
12/9
12/9

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

6:990,7.990,8.990,9.990,9.990,-

+ 6.000,+ 5.500,+ 5.000,+ 4.500,+ 4.500,-

termín

18.07. - 29.07.
27.07. - 07.08.
05.08. - 16.08.
14.08. - 25.08.
23.08. - 03.09.

dnů/nocí

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

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

9.990,9.990,9.990,9.990,8.990,-

+ 4.500,+ 4.500,+ 4.500,+ 4.500,+ 4.500,-

termín

dnů/nocí

01.09. - 14.09. 14/11
12.09. - 27.09. 16/13
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

7.990,- + 5.500,6.990,- + 6.500,4.990,- viz dospělí
6.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu a 3. až 5. lůžku v apartmánu (5. lůžko je vždy rozkládací přistýlka)
Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka),
služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky
viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu

Veškeré nabídky zájezdů a aktuální ceny naleznete na www.bontonck.cz nebo nám volejte: 604 252 146.
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Řecko 2023 - FOURKA/PARALIA

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz

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

dnů/nocí

28.05. - 11.06.**
09.06. - 21.06.**
31.05. - 10.06.
10.06. - 21.06.
21.06. - 01.07.
01.07. - 12.07.

15/12
13/11
11/9
12/10
11/9
12/10

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

termín

11.990,11.990,13.990,15.490,15.990,17.990,-

12.07. - 22.07.
22.07. - 02.08.
02.08. - 12.08.
12.08. - 23.08.
23.08. - 02.09.
02.09. - 13.09.

+ 6.000,+ 5.500,+ 4.500,+ 5.000,+ 4.500,+ 5.000,-

dnů/nocí

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

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

17.490,17.990,17.490,17.990,15.990,15.490,-

+ 4.500,+ 5.000,+ 4.500,+ 5.000,+ 4.500,+ 5.000,-

termín

dnů/nocí

13.09. - 23.09.
11/9
13.09. - 27.09.** 15/13
Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

13.990,- + 4.500,12.990,- + 6.500,8.990,- viz dospělí
6.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu a 4. a 5. lůžku v apartmánu
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní poplatky, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu
(viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID
50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
Poznámka k termínům: viz níže

PARALIA - hotel OREA ELENI a OREA ELENI PALACE - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

dnů/nocí s polopenzí

28.05. - 11.06.
09.06. - 22.06.
20.06. - 02.07.
30.06. - 11.07.

15/12
14/11
13/10
12/9

10.990,10.990,11.490,11.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

09.07. - 20.07.
18.07. - 29.07.
27.07. - 07.08.
05.08. - 16.08.

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

11.990,11.990,11.990,11.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

14.08. - 25.08.
23.08. - 03.09.
01.09. - 14.09.
12.09. - 27.09.

12/9
12/9
14/11
16/13

11.990,10.990,10.990,11.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

5.990,7.990,-

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio/apartmán
a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu

PARALIA - hotel OREA ELENI a OREA ELENI PALACE - letecky z Ostravy a Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
termín

dnů/nocí s polopenzí

28.05. - 11.06.**
09.06. - 21.06.**
31.05. - 10.06.
10.06. - 21.06.
21.06. - 01.07.

15/12
13/11
11/9
12/10
11/9

13.990,13.990,17.490,18.990,18.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

01.07. - 12.07.
12.07. - 22.07.
22.07. - 02.08.
02.08. - 12.08.
12.08. - 23.08.

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

19.990,19.390,19.990,19.390,19.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

23.08. - 02.09.
02.09. - 13.09.
13.09. - 23.09.
13.09. - 27.09.**

11/9
12/10
11/9
15/13

18.990,18.490,17.490,14.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

10.990,8.990,-

* platí pro dítě do 18-ti let let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní poplatky, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka),
služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
Poznámka k termínům: viz níže

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

28.05. - 11.06.
09.06. - 22.06.
20.06. - 02.07.
30.06. - 11.07.
09.07. - 20.07.

dnů/nocí

15/12
14/11
13/10
12/9
12/9

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

7.990,8.490,8.990,9.490,9.490,-

+ 4.800,+ 4.400,+ 4.000,+ 3.600,+ 3.600,-

termín

18.07. - 29.07.
27.07. - 07.08.
05.08. - 16.08.
14.08. - 25.08.
23.08. - 03.09.

dnů/nocí

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

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

9.490,9.490,9.490,9.490,8.990,-

+ 3.600,+ 3.600,+ 3.600,+ 3.600,+ 3.600,-

termín

dnů/nocí

01.09. - 14.09. 14/11
12.09. - 27.09. 16/13
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

8.490,- + 4.400,7.990,- + 5.200,4.990,- viz dospělí
6.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 15-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 2.000,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio/apartmán
a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu

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

28.05. - 11.06.**
09.06. - 21.06.**
31.05. - 10.06.
10.06. - 21.06.
21.06. - 01.07.
01.07. - 12.07.

dnů/nocí

15/12
13/11
11/9
12/10
11/9
12/10

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

termín

11.990,11.990,14.490,15.490,15.990,16.690,-

12.07. - 22.07.
22.07. - 02.08.
02.08. - 12.08.
12.08. - 23.08.
23.08. - 02.09.
02.09. - 13.09.

+ 4.800,+ 4.400,+ 3.600,+ 4.000,+ 3.600,+ 4.000,-

dnů/nocí

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

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

16.290,16.690,16.290,16.690,15.490,14.990,-

+ 3.600,+ 4.000,+ 3.600,+ 4.000,+ 3.600,+ 4.000,-

termín

dnů/nocí

základní cena příplatky za stravu
bez stravy snídaně + večeře

13.09. - 23.09.
11/9 14.490,- + 3.600,13.09. - 27.09.** 15/13 12.990- + 5.200,Dětská cena*:
letecky tam i zpět
8.990,- viz dospělí
kombinovanou dopravou 6.990,- viz dospělí

* platí pro dítě do 15-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a základní poplatky, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz
tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den,
příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio/apartmán a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
Poznámka k termínům: Letové časy jsou nezávazně plánovány (časy se mohou změnit, závazné jsou pouze časy uváděné v pokynech na cestu, které zasíláme zákazníkům týden před
odletem) takto: odlet z Brna v 01:55 hod. v noci, odlet z Ostravy ve 03:20 hod. v noci, přílet do Soluně v 06:15 hod. ráno (místního času). Cesta zpět: odlet ze Soluně v 00:15 hod. v noci
(místního času), přílet do Brna 01:10 hod. v noci, přílet do Ostravy v 02:35 hod. v noci. Zákazníci tak již v dopoledních hodinách dorazí do letovisek a budou ubytováni a mohou si prakticky
celý den užívat dovolenou. Předposlední den dovolené budou zákazníci odjíždět na letiště ve večerních hodinách a odlétat v posledním dnu dovolené 15 minut po půlnoci.
Plánované odlety jsou v brzkých ranních hodinách a návraty zpět taktéž v brzkých ranních hodinách. Vzhledem k tomu, že odjezd z cílových destinací na letiště v Soluni je v podvečer
předposledního dne zájezdu, nezapočítáváme do počtu nocí poslední noc. Strava začíná večeří první den a končí snídaní předposlední den zájezdu
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popisy a fotograﬁe viz www.bontonck.cz
Řecko 2023
2021 - FOURKA
KAMENA VOURLA/NEA
a katalog ANCHIALOS/KOROPI
2020 str. 20-21
IN
NOV

KAMENA VOURLA - hotel SISSY - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
termín

dnů/nocí s polopenzí

09.06. - 22.06.**
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.

14/12
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

termín

19.990,16.990,17.490,17.990,18.490,18.990,-

dnů/nocí s polopenzí

13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.

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

termín

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

dnů/nocí s polopenzí

24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 21.09.
21.09. - 28.09.
14.09. - 27.09.**

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
14/12

18.490,17.990,17.490,17.290,16.990,19.990,-

termín

KA !

!!

dnů/nocí
ů/ í s polopenzí
l
í

Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

10.990,7.990,-

** termíny označené **
mají kombinovanou dopravu

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na přístýlce ve dvoulůžkovém pokoji, 3. a 4. lůžku ve čtyřlůžkovém pokoji (patrová lůžka), 4 lůžku v rodinném pokoji
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 350,- Kč/noc, obsazení rodinného pokoje pouze 3-mi osobami + 450,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu Brno - Volos - Brno, transfer z letiště
do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných
ý
výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/pokoj a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci
ci hotelu

INK
NOV

KAMENA VOURLA - hotel VIOLETA - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
dnů/nocí

základní cena
se snídaní

příplatek
za večeře

09.06. - 22.06.** 14/12
08.06. - 15.06.
8/7
15.06. - 22.06.
8/7
22.06. - 29.06.
8/7
29.06. - 06.07.
8/7
06.07. - 13.07.
8/7
13.07. - 20.07.
8/7

15.990,15.490,15.990,16.290,16.490,16.990,16.990,-

+ 3.600,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,-

termín

termín

dnů/nocí

základní cena
se snídaní

příplatek
za večeře

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

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

+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,-

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.

termín

dnů/nocí

07.09. - 14.09.
8/7
14.09. - 21.09.
8/7
21.09. - 28.09.
8/7
14.09. - 27.09.** 14/12
Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

A !!

!

základní
ní cena
se snídaní

příplatek
za večeře

15.990,15.690,15.490,15.990,-

+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 3.600,-

9.990,- jako dospělí
7.990,- jako dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku v pokoji
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 350,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu Brno - Volos - Brno, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka), služby
delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky
viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/pokoj a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu

IN
NOV

KAMENA VOURLA - hotel MARVI - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
termín

dnů/nocí

se snídaní

s polopenzí

termín

09.06. - 22.06.** 14/12
08.06. - 15.06.
8/7
15.06. - 22.06.
8/7
22.06. - 29.06.
8/7
29.06. - 06.07.
8/7
06.07. - 13.07.
8/7
13.07. - 20.07.
8/7

14.990,14.990,15.490,15.690,15.990,16.490,16.490,-

+ 3.600,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,-

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.

dnů/nocí

se snídaní

s polopenzí

termín

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

16.490,16.490,16.490,16.490,16.490,15.990,15.690,-

+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,-

07.09. - 14.09.
8/7
14.09. - 21.09.
8/7
21.09. - 28.09.
8/7
14.09. - 27.09.** 14/12
Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

dnů/nocí

KA !

!!

se snídaní
ídaní

s polopenzí

15.490,15.290,14.990,14.990,-

+ 2.100,+ 2.100,+ 2.100,+ 3.600,-

9.990,- jako dospělí
7.990,- jako dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 350,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu Brno - Volos - Brno, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka), služby
delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den,, ppříplatky
p y
viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu

NEA ANCHIALOS - hotel PROTESSIALOS, hotel LAODAMIA - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
dnů/nocí

cena
se snídaní

cena
se snídaní

příplatky
za stravu
večeře

09.06. - 22.06.** 14/12
08.06. - 15.06.
8/7
15.06. - 22.06.
8/7
22.06. - 29.06.
8/7
29.06. - 06.07.
8/7
06.07. - 13.07.
8/7
13.07. - 20.07.
8/7

15.990,15.490,15.990,16.290,16.490,16.990,16.990,-

15.990,15.990,16.490,16.790,16.990,17.990,17.990,-

+ 4.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,-

PROTESSIALOS LAODAMIA

termín

dnů/nocí

cena
se snídaní

cena
se snídaní

příplatky
za stravu
večeře

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

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

17.990,17.990,17.990,17.990,17.990,16.990,16.790,-

+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,-

PROTESSIALOS LAODAMIA

termín

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.

INK
NOV

termín

dnů/nocí

!

cena
se snídaní

cena
se snídaní

příplatky
ří l tk
za stravu
večeře

15.990,15.690,15.490,15.990,-

16.490,16.190,15.990,15.990,-

+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 4.800,-

PROTESSIALOS LAODAMIA

07.09. - 14.09.
8/7
14.09. - 21.09.
8/7
21.09. - 28.09.
8/7
14.09. - 27.09.** 14/12
Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

A !!

9.990,7.990,-

9.990,- jako dospělí
7.990,- jako dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji
** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 350,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu Brno - Volos - Brno, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka), služby
delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky
viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro (Protessialos) a 3,- Euro (Laodamia) / pokoj a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu

INK
NOV

KOROPI - hotel SAILY - letecky z Brna a zájezdy s kombinovanou dopravou - cena za osobu
termín

09.06. - 22.06.**
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.

dnů/nocí s polopenzí

14/12
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7

19.990,17.990,18.490,18.990,19.990,20.990,-

termín

13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
03.08. - 10.08.
10.08. - 17.08.
17.08. - 24.08.

dnů/nocí s polopenzí

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

20.990,20.990,20.990,20.990,20.990,20.990,-

termín

24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 21.09.
21.09. - 28.09.
14.09. - 27.09.**

dnů/nocí s polopenzí

8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
14/12

19.990,18.990,18.490,17.990,17.490,19.990,-

termín

A !!

!

dnů/nocí
ů/nocí s polopenzí

Dětská cena*:
letecky tam i zpět
kombinovanou dopravou

9.990,7.990,-

** termíny označené **
mají kombinovanou dopravu

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu Příplatky: jednolůžkový pokoj + 800,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu Brno - Volos - Brno, transfer z letiště do
místa ubytování a zpět, ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných
výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši 1,5 Euro/studio a noc - platí se hotově na místě delegátovi nebo na recepci hotelu
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Chorvatsko 2023 - SV. FILIP I JAKOV

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz

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

termín

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

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.

8/7 6.990,8/7 7.490,8/7 7.990,8/7 8.490,8/7 9.990,8/7 10.990,8/7 10.990,8/7 10.990,-

13.490,13.990,14.990,15.990,16.990,19.990,19.990,19.990,-

+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,-

termín

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

22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.

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

10.990,10.990,10.990,10.990,10.990,9.990,8.490,7.990,-

19.990,19.990,19.990,19.990,19.990,18.990,17.490,16.990,-

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

termín

+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,-

16.09. - 23.09. 8/7
Dětská cena*:
dítě do 7-mi let:
dítě 7-14 let:
odjezdy do 20.6. a po 31.8.
ostatní termíny

7.690,zdarma

14.990,- +4.340,přistýlka
+1.400,- +2.170,-

3.990,5.990,-

+1.400,- +4.340,+1.400,- +4.340,-

* platí pro dítě do 14-ti let na 3. a 4. lůžku v pokoji Příplatky: doprava autokarem + 2.500,-Kč/os./oba směry, jednolůžkový pokoj + 500,-Kč/noc
Cena zahrnuje: ubytování a stravu (viz tabulka), klimatizaci, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh,
storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

SV. FILIP I JAKOV - penzion PIKOLO - 11/12-ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za osobu s polopenzí, apartmány za celý apartmán bez stravy

termín

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

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.

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

13.490,13.990,15.490,14.490,15.490,-

24.990,26.990,28.990,26.990,28.990,-

6.820,6.200,6.820,6.200,6.820,-

termín

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

09.08. - 19.08. 11/10 14.490,19.08. - 30.08. 12/11 15.490,30.08. - 09.09. 11/10 11.490,-

26.990,27.990,21.490,-

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

termín

6.200,6.820,6.200,-

Dětská cena*:
dítě do 7-mi let:
dítě 7-14 let:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

zdarma

sleva 50 %

4.990,6.990,-

viz dospělí
viz dospělí

* platí pro dítě do 14-ti let na 3. a 4. lůžku v pokoji Příplatky: doprava autokarem + 2.500,-Kč/os./oba směry, jednolůžkový pokoj + 500,-Kč/noc
Cena zahrnuje: ubytování a stravu (viz tabulka), klimatizaci, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh,
storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
eplatí

IN
NOV

SV. FILIP I JAKOV - vila KATKA - týdenní pronájem studií/apartmánů - 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.

dnů/nocí

studio
bez balkónu
pro 2 osoby

studio
s balkónem
pro 2 osoby

apartmán
pro 3 osoby

apartmán
pro 4 osoby

příplatek
za stravu *
snídaně+večeře

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

10.990,13.490,13.990,14.490,15.990,16.490,16.990,16.990,16.990,-

12.990,15.490,15.990,16.490,17.990,18.490,18.990,18.990,18.990,-

14.990,16.490,16.990,17.490,18.990,19.490,20.490,20.490,20.490,-

17.990,19.490,19.990,20.490,21.990,22.490,23.490,23.490,23.490,-

+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,-

termín

29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.

KA !

!!

dnů/nocí

studio
bez balkónu
pro 2 osoby

studio
s balkónem
pro 2 osoby

apartmán
pro 3 osoby

apartmán
pro 4 osoby

příplatek
za stravu *
snídaně+večeře

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

16.990,16.990,16.990,16.490,15.990,13.990,13.490,11.990,-

18.990,18.990,18.990,18.490,17.990,15.990,15.490,13.990,-

20.490,20.490,20.490,19.490,18.990,16.990,16.490,15.490,-

23.490,23.490,23.490,22.490,21.990,19.990,19.490,18.490,-

+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,+4.340,-

* dítě do 7-mi let má 50 % slevu na polopenzi Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, pobyt s domácím mazlíčkem + 7,- Euro/noc (platí se hotově na místě)
Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizaci, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti
12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

IN
NOV

SV. FILIP I JAKOV - vila KATKA - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

dnů/nocí

studio
bez balkónu
pro 2 osoby

studio
s balkónem
pro 2 osoby

apartmán
pro 3 osoby

apartmán
pro 4 osoby

příplatek
za stravu *
snídaně+večeře

termín

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

21.490,21.990,24.990,22.990,-

22.990,23.490,26.990,24.990,-

24.490,24.990,28.990,26.490,-

26.990,27.990,32.990,29.990,-

+6.820,+6.200,+6.820,+6.200,-

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

KA !

!!

dnů/nocí

studio
bez balkónu
pro 2 osoby

studio
s balkónem
pro 2 osoby

apartmán
pro 3 osoby

apartmán
pro 4 osoby

příplatek
za stravu *
snídaně+večeře

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

24.990,22.990,23.490,17.990,-

26.990,24.990,24.990,19.990,-

28.990,26.490,26.990,21.490,-

32.990,29.990,30.990,24.990,-

+6.820,+6.200,+6.820,+6.200,-

* dítě do 7-mi let má 50 % slevu na polopenzi Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, pobyt s domácím mazlíčkem + 7,- Euro/noc (platí se hotově na místě)
Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu pokoje/apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizaci, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
Kamena Vourla

pláž ve Sv. Filip i Jakov

pláž ve Sv. Filip i Jakov
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a fotograﬁe viz www.bontonck.cz
Řecko 20212023
Chorvatsko
- FOURKA
- TURANJ/ popisy
NA MORU
aBIOGRAD
katalog 2020 str. 20-21

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

dnů/nocí

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.

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

studio č. 4
1. patro
2-3 osoby

6.990,7.290,7.490,7.690,7.990,9.490,9.490,9.490,9.490,-

studio č.5-2.patro
balkón na moře
2-3 osoby

apartmán č. 1
BILO
4 osoby

apartmán č. 2
TRILO
4-5 osob

7.990,8.490,8.990,9.490,9.990,10.990,10.990,10.990,10.990,-

10.990,11.490,11.990,12.490,12.990,14.990,14.990,14.990,14.990,-

11.990,12.490,12.990,13.990,14.990,16.990,16.990,16.990,16.990,-

termín

studio č. 4
1. patro
2-3 osoby

dnů/nocí

29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.

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

9.490,9.490,9.490,8.990,7.990,7.690,7.490,6.990,-

studio č.5-2.patro
balkón na moře
2-3 osoby

apartmán č. 1
BILO
4 osoby

apartmán č. 2
TRILO
4-5 osob

10.990,10.990,10.990,9.990,8.990,8.490,7.990,7.490,-

14.990,14.990,14.990,13.490,12.490,11.990,11.490,10.990,-

16.990,16.990,16.990,14.990,13.990,12.990,12.490,11.990,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

TURANJ - vila MATE - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

dnů/nocí

studio č. 4
1. patro
2-3 osoby

studio č.5-2.patro
balkón na moře
2-3 osoby

apartmán č. 1
BILO
4 osoby

apartmán č. 2
TRILO
4-5 osob

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

10.990,11.990,12.990,11.990,-

12.990,13.990,14.990,13.990,-

16.990,17.990,18.990,17.990,-

19.990,21.990,24.990,22.990,-

termín

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

dnů/nocí

studio č. 4
1. patro
2-3 osoby

studio č.5-2.patro
balkón na moře
2-3 osoby

apartmán č. 1
BILO
4 osoby

apartmán č. 2
TRILO
4-5 osob

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

12.990,11.990,12.990,10.990,-

14.990,13.990,14.990,12.990,-

18.990,17.990,18.990,15.990,-

24.990,22.990,23.990,19.990,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy
axy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
!

NOV

BIOGRAD NA MORU - vila IVANA - týdenní pronájem pokojů/apartmánů - 7 nocí - cena za celý pokoj/apartmán
termín

dnů/nocí

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.

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

apartmán apartmán apartmán apartmán apartmán
pokoj
BILO
BILO
TRILO TRILO
TRILO
2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob

9.990,10.490,10.690,10.990,11.990,12.990,12.990,12.990,12.990,-

11.990,13.990,14.490,14.990,15.490,17.490,17.490,17.490,17.490,-

14.490,16.990,17.490,17.990,18.990,19.990,19.990,19.990,19.990,-

16.490,17.490,17.990,18.490,19.990,22.990,22.990,22.990,22.990,-

18.490,19.490,19.990,20.490,21.990,24.990,24.990,24.990,24.990,-

20.490,21.490,21.990,22.490,23.990,26.990,26.990,26.990,26.990,-

příplatky za stravu
snídaně dítě*/snídaně
+večeře +večeře

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

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

termín

dnů/nocí

29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.

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

apartmán apartmán apartmán apartmán apartmán
án
pokoj
BILO
BILO
TRILO TRILO
TRILO
2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob

12.990,12.990,12.990,12.990,11.990,10.990,10.490,9.990,-

17.490,17.490,17.490,17.490,15.490,14.490,14.490,11.990,-

19.990,19.990,19.990,19.990,18.990,16.990,16.490,14.990,-

22.990,22.990,22.990,22.990,19.990,17.990,17.490,16.490,-

24.990,24.990,24.990,24.990,21.990,19.990,19.490,18.490,-

26.990,26.990,26.990,26.990,23.990,21.990,21.490,20.490,-

INKA

!!

příplatky za stravu
snídaně dítě*/snídaně
+večeře +večeře

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

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

* dětská cena stravy platí pro děti do 12-ti let Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, pobyt s domácím mazlíčkem + 7,- Euro/noc (platí se hotově na místě)
Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu pokoje/apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizaci, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

BIOGRAD NA MORU - vila IVANA - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celý pokoj/apartmán
termín

dnů/nocí

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

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

apartmán apartmán apartmán apartmán apartmán
pokoj
BILO
BILO
TRILO TRILO
TRILO
2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob

15.490,16.990,18.490,16.990,-

22.490,24.490,26.490,24.490,-

26.490,26.490,28.990,26.990,-

27.990,30.490,32.990,30.490,-

29.990,32.490,34.990,32.490,-

31.990,34.490,36.990,34.490,-

příplatky za stravu
snídaně dítě*/snídaně
+večeře +večeře

+6.600,+6.000,+6.600,+6.000,-

+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,-

termín

dnů/nocí

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

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

apartmán apartmán apartmán apartmán apartmán
án
pokoj
BILO
BILO
TRILO TRILO
TRILOO
2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob

18.490,16.990,18.490,14.990,-

26.490,24.490,26.490,20.990,-

28.990,26.990,28.990,22.990,-

32.990,30.490,32.990,24.490,-

34.990,32.490,34.990,26.490,-

36.990,34.490,36.990,28.490,-

INK
NOV

A !!

!

příplatky za stravu
snídaně
íd ě dítě*/
dítě*/snídaně
íd ě
+večeře +večeře

+6.600,+6.000,+6.600,+6.000,-

+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,-

* dětská cena stravy platí pro děti do 12-ti let Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, pobyt s domácím mazlíčkem + 7,- Euro/noc (platí se hotově na místě)
Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu pokoje/apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizaci, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
Turanj

Igrane

Promajna
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INK
NOV

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

termín

dnů/nocí

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.

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

STUDIO
pro
2 osoby

9.990,10.290,10.490,10.690,10.990,12.990,-

APARTMÁN APARTMÁN
cena cena za osobu
za
na 5. a 6.
4 osoby
lůžku

17.990,18.990,19.990,20.990,21.990,23.990,-

+2.450,+2.450,+2.450,+2.450,+2.450,+2.450,-

termín

dnů/nocí

08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.

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

STUDIO
pro
2 osoby

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

APARTMÁN APARTMÁN
cena cena za osobu
za
na 5. a 6.
4 osoby
lůžku

23.990,23.990,23.990,23.990,23.990,23.990,-

termín

+2.450,+2.450,+2.450,+2.450,+2.450,+2.450,-

A !!

dnů/nocí

19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

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

!

STUD
STUDIO
pro
2 osoby

12.990,11.990,10.990,10.490,10.290,9.990,-

APARTMÁN APARTMÁN
cena cena za osobu
za
na 5. a 6.
4 osoby
lůžku

23.990,21.990,20.990,19.990,18.990,17.990,-

+2.450,+2.450,+2.450,+2.450,+2.450,+2.450,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizaci a parkovné, služby delegáta,
pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy
(platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

INK
NOV

IGRANE - apartmány JANA - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celé studio/apartmán

termín

dnů/nocí

STUDIO
pro
2 osoby

APARTMÁN APARTMÁN
cena cena za osobu
za
na 5. a 6.
4 osoby
lůžku

17.06. - 28.06. 12/11 15.490,- 28.990,- +3.850,28.06. - 08.07. 11/10 17.990,- 33.990,- +3.500,08.07. - 19.07. 12/11 19.490,- 36.990,- +3.850,-

termín

dnů/nocí

STUDIO
pro
2 osoby

APARTMÁN APARTMÁN
cena cena za osobu
za
na 5. a 6.
4 osoby
lůžku

termín

19.07. - 29.07. 11/10 17.990,- 33.990,- +3.500,29.07. - 09.08. 12/11 19.490,- 36.990,- +3.850,09.08. - 19.08. 11/10 17.990,- 33.990,- +3.500,-

A !!

dnů/nocí

!

STUD
STUDIO
pro
2 osoby

APARTMÁN APARTMÁN
cena cena za osobu
za
na 5. a 6.
4 osoby
lůžku

19.08. - 30.08. 12/11 19.490,- 36.990,- +3.850,30.08. - 09.09. 11/10 13.990,- 26.990,- +3.500,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizaci a parkovné, služby delegáta,
pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy
(platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

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

termín

příplatky příplatky
APARTMÁN za stravu za stravu/dítě
pro 4
snídaně
snídaně
dnů/nocí
osoby
+ večeře + večeře

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.

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

19.990,20.490,20.990,21.490,21.990,23.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,-

termín

příplatky příplatky
APARTMÁN za stravu za stravu/dítě
pro 4
snídaně
snídaně
dnů/nocí
osoby
+ večeře + večeře

08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.

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

23.990,23.990,23.990,23.990,23.990,23.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

příplatky příplatky
APARTMÁN za stravu za stravu/dítě
pro 4
snídaně
snídaně
dnů/nocí
osoby
+ večeře + večeře

termín

+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,-

19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

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

23.990,22.990,21.990,20.990,20.490,19.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,-

Příplatky: doprava + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizace, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

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

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.

dnů/nocí

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

studio
2 osoby

studio
3 osoby

studio
4 osoby

11.990,12.490,12.990,13.490,13.990,16.990,16.990,16.990,16.990,-

14.990,15.490,15.990,16.490,16.990,20.990,20.990,20.990,20.990,-

14.990,18.490,18.990,19.490,19.990,22.990,22.990,22.990,22.990,-

luxusní
příplatek
příplatek
apartmán za stravu za stravu/dítě
max. 5 osob snídaně + večeře snídaně + večeře

termín

29.990,30.990,31.490,31.990,32.490,35.990,35.990,35.990,35.990,-

29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,-

dnů/nocí

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

studio
2 osoby

studio
3 osoby

studio
4 osoby

16.990,16.990,16.990,16.990,15.990,13.990,12.990,12.490,11.990,-

20.990,20.990,20.990,20.990,19.990,16.990,15.990,15.490,14.990,-

22.990,22.990,22.990,22.990,21.990,19.990,18.990,18.490,17.990,-

luxusní
příplatek
příplatek
apartmán za stravu za stravu/dítě
max. 5 osob snídaně + večeře snídaně + večeře

35.990,35.990,35.990,35.990,34.990,32.990,31.990,30.990,29.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,+2.800,-

Příplatky: doprava + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizace, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

PROMAJNA - vila INES - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

dnů/nocí

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

studio
2 osoby

studio
3 osoby

studio
4 osoby

20.990,24.990,27.990,24.990,-

25.990,30.990,33.990,30.990,-

32.990,34.490,37.490,34.490,-

luxusní
příplatek
příplatek
apartmán za stravu za stravu/dítě
max. 5 osob snídaně + večeře snídaně + večeře

termín

49.990,49.990,53.990,49.990,-

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

+7.150,+6.500,+7.150,+6.500,-

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

dnů/nocí

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

studio
2 osoby

studio
3 osoby

studio
4 osoby

27.990,24.990,27.990,19.990,-

33.990,30.990,33.990,23.990,-

37.490,34.490,37.490,29.990,-

luxusní
příplatek
příplatek
apartmán za stravu za stravu/dítě
max. 5 osob snídaně + večeře snídaně + večeře

53.990,49.990,53.990,45.990,-

+7.150,+6.500,+7.150,+6.500,-

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

Příplatky: doprava + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizace, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

Využijte slev za včasný nákup až 15 % nebo Akci DÍTĚ ZDARMA!
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Chorvatsko 2023 - OMIŠ

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz
IN
NOV

OMIŠ - DUČE - vila LUKA - týdenní pronájem studia/apartmánu - 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

KA !

dnů/nocí

STANDARD
studio č. 1
2-3 osoby

SUPERIOR
apartmán č. 4
4 osoby

SUPERIOR
apartmán č. 5
4 osoby

SUPERIOR
apartmán č. 7
5 osob

SUPERIOR
apartmán č. 8
4 osoby

SUPERIOR
studio č. 9
2-3 osoby

STANDARD
apartmán č. 10
4 osoby

STANDARD
apartmán č. 11
5 osob

STANDARDD
studio č. 12
2-3 osoby

PLÁŽOVÝ
BUNGALOV
2 osoby

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

9.990,10.490,10.990,11.490,11.690,13.490,13.490,14.490,14.490,14.490,14.490,14.490,13.490,12.990,11.990,10.990,9.990,9.490,-

13.990,14.990,15.990,16.490,16.990,21.990,21.990,23.990,23.990,23.990,23.990,23.990,21.990,19.990,16.990,16.490,14.990,13.990,-

13.990,14.990,15.990,16.490,16.990,21.490,21.490,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,21.490,19.490,16.490,15.990,14.490,13.490,-

13.990,14.990,15.990,16.490,16.990,21.990,21.990,23.990,23.990,23.990,23.990,23.990,21.990,19.990,16.990,16.490,14.990,13.990,-

13.990,14.990,15.990,16.490,16.990,21.990,21.990,24.990,24.990,24.990,24.990,24.990,21.990,19.990,16.990,16.490,14.990,13.990,-

10.990,11.990,12.490,12.990,13.490,15.990,15.990,19.990,19.990,19.990,19.990,19.990,17.990,16.990,13.990,12.990,11.990,10.990,-

14.490,14.990,16.490,16.990,17.490,22.990,22.990,24.490,24.490,24.490,24.490,24.490,21.990,20.490,17.490,16.990,15.490,14.490,-

15.990,16.490,17.990,18.490,18.990,22.990,22.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,22.990,20.990,18.990,17.990,16.990,15.990,-

12.990,13.990,14.990,15.490,15.990,19.990,19.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,18.990,17.990,16.490,15.990,13.990,12.990,-

14.990,15.490,17.990,18.990,19.990,22.990,22.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,23.990,22.990,19.990,18.990,15.990,14.990,-

!!

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: týdenní pronájem studia nebo apartmánu včetně klimatizace
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc,
děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

OMIŠ - DUČE - vila LUKA - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

dnů/nocí

STANDARD
studio č. 1
2-3 osoby

SUPERIOR
apartmán č. 4
4 osoby

SUPERIOR
apartmán č. 5
4 osoby

SUPERIOR
apartmán č. 7
5 osob

SUPERIOR
apartmán č. 8
4 osoby

SUPERIOR
studio č. 9
2-3 osoby

STANDARD
apartmán č. 10
4 osoby

STANDARD
apartmán č. 11
5 osob

STANDARDD
studio č. 12
2-3 osoby

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

16.290,16.990,19.490,20.990,22.990,20.990,18.990,15.690,-

24.990,27.990,35.590,34.690,37.690,34.690,30.990,23.990,-

24.990,27.390,35.590,33.990,36.990,33.990,30.390,22.990,-

24.990,27.990,35.490,34.490,37.590,34.590,30.990,24.990,-

24.990,27.990,34.990,36.490,39.590,36.490,35.590,23.690,-

17.990,21.990,24.990,28.490,30.990,28.490,24.390,20.990,-

24.990,29.990,35.490,35.990,38.990,35.490,32.990,24.490,-

28.990,30.990,37.490,37.490,40.990,37.490,33.990,28.990,-

22.990,27.990,32.690,31.690,34.390,30.990,27.990,22.990,-

INK
NOV

A !!

!

PLÁŽOVÝ
BUNGALOV
2 osoby

27.990,30.990,37.690,37.690,40.990,37.690,34.390,26.990,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: týdenní pronájem studia nebo apartmánu včetně klimatizace
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc,
děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

OMIŠ - RUSKAMEN - vila BRAMI - týdenní pronájem studií - 7 nocí - cena za celé studio
termín

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.

dnů/nocí

studio č. 6
2-3 osoby

studio č. 6
4-5 osob

studio č.
1, 3, 5 a 4
4 osoby

studio č. 4
5 osob

studio č. 4
6 osob

termín

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

15.490,15.690,15.990,16.490,16.990,21.990,21.990,21.990,21.990,-

17.990,18.490,18.990,19.490,19.990,24.990,24.990,24.990,24.990,-

19.490,19.990,20.490,20.990,21.990,26.990,26.990,26.990,26.990,-

22.490,22.990,23.490,23.990,24.990,29,990,29.990,29.990,29.990,-

25.490,25.990,26.490,26.990,27.990,32.990,32.990,32.990,32.990,-

29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

dnů/nocí

studio č. 6
2-3 osoby

studio č. 6
4-5 osob

studio č.
1, 3, 5 a 4
4 osoby

studio č. 4
5 osob

studio č. 4
6 osob

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

21.990,21.990,21.990,21.990,19.990,16.990,16.490,15.990,15.490,-

24.990,24.990,24.990,24.990,22.990,19.990,18.990,18.490,17.990,-

26.990,26.990,26.990,26.990,24.990,20.990,20.490,19.990,19.490,-

29.990,29.990,29.990,29.990,27.990,23.990,23.490,22.990,22.490,-

32.990,32.990,32.990,32.990,30.990,26.990,26.490,25.990,25.490,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, klimatizace + 5,- Euro (hradí se hotově na místě), parkovné + 5,- Euro (hradí se hotově na místě) Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění
COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

OMIŠ - RUSKAMEN - vila BRAMI - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celé studio
termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

dnů/nocí

studio č. 6
2-3 osoby

studio č. 6
4-5 osob

studio č.
1, 3, 5 a 4
4 osoby

studio č. 4
5 osob

studio č. 4
6 osob

termín

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

22.990,28.990,30.990,27.990,-

26.990,31.990,34.990,31.990,-

32.990,36.990,39.990,36.990,-

36.990,40.990,43.990,40.990,-

40.990,44.990,47.990,44.990,-

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

dnů/nocí

studio č. 6
2-3 osoby

studio č. 6
4-5 osob

studio č.
1, 3, 5 a 4
4 osoby

studio č. 4
5 osob

studio č. 4
6 osob

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

30.990,27.990,30.990,20.990,-

34.990,31.990,34.990,24.990,-

39.990,36.990,39.990,30.990,-

43.990,40.990,43.990,34.990,-

47.990,40.990,44.990,33.990,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc,
děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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OMIŠ - DUČE - apartmány MARGARITA - týdenní pronájem apartmánu 7 nocí - cena za celý apartmán
termín

dnů/nocí

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.

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

APARTMÁN příplatek za stravu
1/4 a 1/4+1 snídaně+večeře

termín

14.990,15.990,16.990,18.990,20.990,22.990,-

08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

dnů/nocí

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

APARTMÁN příplatek za stravu
1/4 a 1/4+1 snídaně+večeře

22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

termín

dnů/nocí

19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.

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

APARTMÁN příplatek za stravu
1/4 a 1/4+1 snídaně+večeře

20.990,19.990,17.990,16.990,15.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, užívání klimatizace, služby delegáta, pojištění
ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se
na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

OMIŠ - DUČE - apartmány MARGARITA - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celý apartmán
termín

dnů/nocí

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.

12/11
11/10
12/11

APARTMÁN příplatek za stravu
1/4 a 1/4+1 snídaně+večeře

termín

28.990,26.990,35.490,-

19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.

+7.150,+6.500,+7.150,-

dnů/nocí

11/10
12/11
11/10

APARTMÁN příplatek za stravu
1/4 a 1/4+1 snídaně+večeře

32.490,35.490,32.490,-

+6.500,+7.150,+6.500,-

termín

dnů/nocí

19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

12/11
11/10

APARTMÁN příplatek za stravu
1/4 a 1/4+1 snídaně+večeře

29.990,22.990,-

+7.150,+6.500,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, užívání klimatizace, služby delegáta, pojištění
ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se
na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
Omiš a řeka Cetina

Orebič

Trpanj

Poloostrov Pelješac 2023 - OREBIČ/TRPANJ

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz

OREBIČ - vila LIDIJA - 10-ti denní autokarové zájezdy - 7 nocí - cena za celé studio
termín

dnů/nocí

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.

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

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

10.490,10.690,10.990,11.490,11.990,12.990,-

12.490,12.690,12.990,13.490,13.990,14.990,-

14.990,15.290,15.490,15.690,15.990,16.990,-

termín

dnů/nocí

08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.

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

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

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

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

16.990,16.990,16.990,16.990,16.990,16.990,-

termín

dnů/nocí

19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.

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

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

11.990,11.490,10.990,10.490,9.990,-

13.990,13.490,12.490,12.290,11.990,-

16.990,15.990,15.690,15.490,14.990,-

Připlatky: doprava autokarem + 3.000,- Kč/os./oba směry, polopenze +4.200,- Kč/dospělý a +2.800,-Kč/dítě do 12- ti let Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia, pojištění CK
ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí
se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí Poznámka: delegát není k dispozici v letovisku, o klienty se stará majitel ubytovací kapacity, k dispozici
je horká linka cestovní kanceláře BONTON +420 604 252 146

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

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.

dnů/nocí

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

pokoj
pro 2 osoby

největší
příplatek
pokoj/studio studio
apartmán apartmán
za stravu
pro 3 osoby pro 2-4 osoby pro 4-6 osob pro 4-6 osob snídaně + večeře

termín

8.990,9.490,9.990,10.490,10.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,-

11.990,12.490,12.990,13.490,13.990,16.990,16.990,16.990,16.990,16.990,-

05.08. - 12.08.
8/7
12.08. - 19.08.
8/7
19.08. - 26.08.
8/7
26.08. - 02.09.
8/7
02.09. - 09.09.
8/7
09.09. - 16.09.
8/7
16.09. - 23.09.
8/7
23.09. - 30.09.
8/7
Dětská cena polopenzí:
děti do 12-ti let

13.990,14.490,14.990,15.490,15.990,17.990,17.990,17.990,17.990,17.990,-

18.990,19.290,19.490,19.690,19.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,-

20.990,21.990,22.990,23.990,24.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

dnů/nocí

pokoj
pro 2 osoby

největší
příplatek
pokoj/studio studio
apartmán apartmán
za stravu
pro 3 osoby pro 2-4 osoby pro 4-6 osob pro 4-6 osob snídaně + večeře

12.990,12.990,12.990,11.990,9.990,9.490,9.290,8.990,-

16.990,16.990,16.990,15.990,13.990,12.990,12.490,11.990,-

17.990,17.990,17.990,16.990,15.990,15.490,14.990,13.990,-

21.990,21.990,21.990,20.990,19.990,19.690,19.490,18.990,-

28.990,28.990,28.990,25.990,23.990,22.990,21.990,20.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+3.430,-

Příplatky: doprava autokarem + 3.000,- Kč/os./oba směry včetně trajektu Cena zahrnuje: ubytování, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní
pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do
12-ti let neplatí Poznámka: delegát není k dispozici v letovisku, o klienty se stará majitel ubytovací kapacity, k dispozici je horká linka cestovní kanceláře BONTON +420 604 252 146
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Chorvatsko 2023 - PODACA

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz

PODACA - apartmány MARCO - týdenní pronájem apartmánu - 7 nocí - cena za celý apartmán
příplatek
APARTMÁN APARTMÁN za stravu
pro 4
pro 5-6
snídaně
dnů/nocí
osoby
osob
+ večeře

termín

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.

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

18.990,19.490,19.990,20.490,20.990,25.990,-

18.990,19.490,19.990,20.490,20.990,30.990,-

příplatek
APARTMÁN APARTMÁN za stravu
pro 4
pro 5-6
snídaně
dnů/nocí
osoby
osob
+ večeře

termín

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

IN
NOV

08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.

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

25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,-

30.990,30.990,30.990,30.990,30.990,30.990,-

KA !

!!
příplatek
APARTMÁN APARTMÁN za stravu
pro 4
pro 5-6
snídaně
dnů/nocí
osoby
osob
+ večeře

termín

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

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

25.990,20.990,19.990,19.490,18.990,18.490,-

30.990,20.990,19.990,19.490,18.990,18.490,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizace, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí, pobyt s domácím mazlíčkem + 5,- Euro/noc (hradí se hotově na místě), parkovné + 5,- Euro/noc

PODACA - apartmány MARCO - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celý apartmán
příplatek
APARTMÁN APARTMÁN za stravu
pro 4
pro 5-6
snídaně
dnů/nocí
osoby
osob
+ večeře

termín

příplatek
APARTMÁN APARTMÁN za stravu
pro 4
pro 5-6
snídaně
dnů/nocí
osoby
osob
+ večeře

termín

17.06. - 28.06. 12/11 28.990,- 39.990,- +7.150,28.06. - 08.07. 11/10 33.990,- 40.990,- +6.500,08.07. - 19.07. 12/11 36.990,- 44.990,- +7.150,-

IN
NOV

KA !

!!
příplatek
APARTMÁN APARTMÁN za stravu
pro 4
pro 5-6
snídaně
dnů/nocí
osoby
osob
+ večeře

termín

19.07. - 29.07. 11/10 33.990,- 40.990,- +6.500,29.07. - 09.08. 12/11 36.990,- 44.990,- +7.150,09.08. - 19.08. 11/10 33.990,- 40.990,- +6.500,-

19.08. - 30.08. 12/11 33.990,- 40.990,- +7.150,30.08. - 09.09. 11/10 26.990,- 26.990,- +6.500,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizace, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí, pobyt s domácím mazlíčkem + 5,- Euro/noc (hradí se hotově na místě), parkovné + 5,- Euro/noc

IN
NOV

PODACA - vila MUSA - týdenní pronájem studií a apartmánů - 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

dnů/nocí

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.

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

studio studio apartmán apartmán apartmán apartmán apartmán příplatky
č. 1 č. 2 a 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7 a 8
č. 9
za stravu
3 osoby 2 osoby 4 osoby 3 osoby 4-5 osob 5 osob
6 osob snídaně+večeře

termín

12.990,13.490,13.990,16.990,17.990,19.990,19.990,19.990,19.990,-

29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

8.990,9.490,9.990,11.990,12.990,13.990,13.990,13.990,13.990,-

15.990,16.490,19.990,21.990,22.490,23.990,23.990,23.990,23.990,-

12.990,13.490,13.990,16.990,17.490,22.990,22.990,22.990,22.990,-

17.990,18.490,19.990,21.990,22.990,31.990,31.990,31.990,31.990,-

17.990,18.490,19.990,21.990,22.990,27.990,27.990,27.990,27.990,-

20.990,21.490,21.990,26.990,27.990,33.990,33.990,33.990,33.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

dnů/nocí

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

KA !

!!

studio studio apartmán apartmán apartmán apartmán
án apartmán příplatky
č. 1 č. 2 a 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7 a 8
č. 9
za stravu
3 osoby 2 osoby 4 osoby 3 osoby 4-5 osob 5 osob
6 osob snídaně+večeře

19.990,19.990,19.990,19.990,17.990,16.990,15.990,13.990,12.990,-

13.990,13.990,13.990,13.990,12.990,11.990,9.990,9.490,8.990,-

23.990,23.990,23.990,23.990,22.490,21.990,20.990,16.490,15.990,-

22.990,22.990,22.990,22.990,16.990,16.490,15.990,13.990,13.490,-

31.990,31.990,31.990,31.990,22.990,22.490,21.990,18.490,17.990,-

27.990,27.990,27.990,27.990,22.990,22.490,21.990,18.490,17.990,-

33.990,33.990,33.990,33.990,28.990,28.490,27.990,21.990,20.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizace v apartmánech, služby delegáta,
pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka,
bulka, pobytové taxy
(platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
!

INK
NOV

PODACA - vila MUSA - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

dnů/nocí

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

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

studio studio apartmán apartmán apartmán apartmán apartmán příplatky
č. 1 č. 2 a 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7 a 8
č. 9
za stravu
3 osoby 2 osoby 4 osoby 3 osoby 4-5 osob 5 osob
6 osob snídaně+večeře

termín

24.990,25.990,28.990,26.990,-

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

16.990,17.990,19.990,17.990,-

22.990,32.990,35.990,32.990,-

24.990,30.990,33.990,30.990,-

32.990,42.990,45.990,42.990,-

33.990,40.990,44.990,40.990,-

40.990,44.990,48.990,44.990,-

+7.150,+6.500,+7.150,+6.500,-

dnů/nocí

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

A !!

studio studio apartmán apartmán apartmán apartmán
án apartmán příplatky
č. 1 č. 2 a 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7 a 8
č. 9
za stravu
3 osoby 2 osoby 4 osoby 3 osoby 4-5 osob 5 osob
6 osob snídaně+večeře

28.990,26.990,26.990,22.990,-

199.90,17.990,17.990,15.990,-

35.990,32.990,32.990,24.990,-

33.990,30.990,30.990,22.990,-

45.990,42.990,36.990,30.990,-

44.990,40.990,37.990,30.990,-

48.990,44.990,44.990,37.990,-

+7.150,+6.500,+7.150,+6.500,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizace v apartmánech, služby delegáta,
pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy
(platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

PODACA - apartmány MICHAELA - týdenní pronájem apartmánu - 7 nocí - cena za celý apartmán
termín

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.

apartmán č. 2 pro 4-5 osob apartmán č. 3 pro 4-6 osob příplatek
apartmán č. 1 obsazen
obsazen
obsazen
obsazen
za stravu
dnů/nocí
4 osoby
4-mi osobami 5-ti osobami 4-mi osobami 5-6 ti osobami snídaně + večeře

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

17.990,18.490,18.990,19.490,19.990,21.990,21.990,21.990,21.990,-

17.990,18.490,18.990,19.490,19.990,23.990,23.990,23.990,23.990,-

20.990,21.490,21.990,22.490,22.990,25.490,25.490,25.490,25.490,-

17.990,18.490,18.990,19.490,19.990,28.990,28.990,28.990,28.990,-

20.990,21.490,21.990,22.490,22.990,32.990,32.990,32.990,32.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

termín

29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

apartmán č. 2 pro 4-5 osob apartmán č. 3 pro 4-6 osob příplatek
apartmán č. 1 obsazen
obsazen
obsazen
obsazen
za stravu
dnů/nocí
4 osoby
4-mi osobami 5-ti osobami 4-mi osobami 5-6 ti osobami snídaně + večeře

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

21.990,21.990,21.990,21.990,19.990,19.490,18.990,18.490,17.990,-

23.990,23.990,23.990,23.990,19.990,19.490,18.990,18.490,17.990,-

25.490,25.490,25.490,25.490,22.990,22.490,21.990,21.490,20.990,-

28.990,28.990,28.990,28.990,19.990,19.490,18.990,18.490,17.990,-

32.990,32.990,32.990,32.990,22.990,22.490,21.990,21.490,20.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizace, parkování u domu zdarma, služby
delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka,
pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
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Chorvatsko 2023 - PODACA/GRADAC

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz

PODACA - apartmány MICHAELA - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celý apartmán
termín

apartmán č. 2 pro 4-5 osob apartmán č. 3 pro 4-6 osob příplatek
apartmán č. 1 obsazen
obsazen
obsazen
obsazen
za stravu
dnů/nocí
4 osoby
4-mi osobami 5-ti osobami 4-mi osobami 5-6 ti osobami snídaně + večeře

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

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

25.990,27.990,29.990,27.990,-

25.990,30.990,33.990,30.990,-

31.990,32.990,35.990,32.990,-

25.990,37.990,40.990,37.990,-

31.990,44.990,48.990,44.990,-

apartmán č. 2 pro 4-5 osob apartmán č. 3 pro 4-6 osob příplatek
apartmán č. 1 obsazen
obsazen
obsazen
obsazen
za stravu
dnů/nocí
4 osoby
4-mi osobami 5-ti osobami 4-mi osobami 5-6 ti osobami snídaně + večeře

termín

+7.150,+6.500,+7.150,+6.500,-

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

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

29.990,27.990,27.990,24.490,-

33.990,30.990,29.990,24.490,-

35.990,32.990,32.990,28.990,-

40.990,37.990,33.990,23.990,-

48.990,44.990,37.990,29.990,-

+7.150,+6.500,+7.150,+6.500,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizace, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

GRADAC - penzion VELIMIR - týdenní pobyty - 7 nocí - cena za osobu s polopenzí
termín

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.

dnů/nocí s polopenzí

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

7.990,8.290,8.490,8.690,8.990,9.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.

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

termín

9.990,9.990,9.990,9.990,9.990,9.990,-

dnů/nocí s polopenzí

19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

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

9.990,8.990,8.690,8.490,8.290,7.990,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

5.990,6.990,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc
Cena zahrnuje: ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna
a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

GRADAC - penzion VELIMIR - pokoje - 11/12-ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za osobu s polopenzí
termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.

dnů/nocí s polopenzí

12/11
11/10
12/11

13.490,12.490,13.990,-

termín

termín

dnů/nocí s polopenzí

19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.

11/10
12/11
11/10

12.490,13.990,12.490,-

dnů/nocí s polopenzí

19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

12/11
11/10

13.990,12.490,-

termín

dnů/nocí s polopenzí

Dětská cena*:

6.990,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Příplatky: dopravu autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc
Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

GRADAC - vila JOSKO - týdenní pobyty - 7 nocí - cena za osobu
termín

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.

dnů/nocí

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

základní cena příplatek za stravu
bez stravy snídaně + večeře

4.490,4.690,4.990,5.290,5.490,5.990,5.990,-

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

termín

15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.

dnů/nocí

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

základní cena příplatek za stravu
bez stravy snídaně + večeře

5.990,5.990,5.990,5.990,5.990,5.990,5.490,-

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

termín

dnů/nocí

základní cena příplatek za stravu
bez stravy snídaně + večeře

02.09. - 09.09.
8/7
5.290,09.09. - 16.09.
8/7
4.990,16.09. - 23.09.
8/7 4.2690,23.09. - 30.09.
8/7 4.4490,Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8. 2.990,ostatní termíny
3.990,-

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+2.800,+2.800,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 6. lůžku ve studiu, 5. až 6. lůžku v apartmánu (přistýlky) Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc
Cena zahrnuje: ubytování a stravu (viz tabulka), klimatizaci, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh,
storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

GRADAC - vila JOSKO - 11/12-ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za osobu
termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

dnů/nocí

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

základní cena příplatek za stravu
bez stravy snídaně + večeře

7.490,7.990,8.490,7.990,-

+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,-

termín

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

dnů/nocí

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

základní cena příplatek za stravu
bez stravy snídaně + večeře

8.490,7.990,8.490,7.290,-

+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,-

termín

Dětská cena*:

dnů/nocí

základní cena příplatek za stravu
bez stravy snídaně + večeře

5.990,5.990,-

+4.000,/10 nocí
+4.400,/11 nocí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu, 4. až 6. lůžku v apartmánu (přistýlky) Příplatky: dopravu autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, jednolůžkový pokoj + 500,- Kč
Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
pláže v Gradacu

pláže v Gradacu

pohled na Gradac
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Chorvatsko 2023 - GRADAC/DRVENIK

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz

GRADAC - vila TEO A JURE - týdenní pronájem pokoje/studia/apartmánu 7 nocí - cena za celý pokoj/studio/apartmán
apartmán
ANA
5 osob

studio
v přízemí
2-3 osoby

pokoj
2 osoby

pokoj
3 osoby

pokoj
4 osoby

příplatky
za stravu
snídaně
+ večeře

17.990,18.990,19.990,20.990,21.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,-

14.990,15.290,15.490,15.690,15.990,16.990,16.990,16.990,16.990,16.990,-

9.990,10.490,10.990,11.490,11.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,-

13.990,14.290,14.490,14.690,14.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,-

16.990,17.290,17.490,17.690,17.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,-

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

VILA TEO

termín

VILA JURE

studia LEA, studio
ERA a TEA TEA
dnů/nocí 2 osoby 3 osoby

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.

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

9.990,10.490,10.990,11.490,11.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,-

12.290,12.790,13.290,13.790,14.290,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,-

apartmán
ANA
5 osob

studio
v přízemí
2-3 osoby

pokoj
2 osoby

pokoj
3 osoby

pokoj
4 osoby

příplatky
za stravu
snídaně
+ večeře

25.990,25.990,25.990,21.990,20.990,19.990,18.990,17.990,-

16.990,16.990,16.990,15.990,15.690,15.490,15.290,14.990,-

12.990,12.990,12.990,11.990,11.490,10.990,10.490,9.990,-

15.990,15.990,15.990,14.990,14.690,14.490,14.290,13.990,-

18.990,18.990,18.990,17.990,17.690,17.490,17.290,16.990,-

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

VILA TEO

termín

VILA JURE

studia LEA, studio
ERA a TEA TEA
dnů/nocí 2 osoby 3 osoby

05.08. - 12.08.
8/7
12.08. - 19.08.
8/7
19.08. - 26.08.
8/7
26.08. - 02.09.
8/7
02.09. - 09.09.
8/7
09.09. - 16.09.
8/7
16.09. - 23.09.
8/7
23.09. - 30.09.
8/7
Dětská cena polopenzí:
platí pro děti do 12-ti let

12.990,12.990,12.990,11.990,11.490,10.990,10.490,9.990,-

15.990,15.990,15.990,14.290,14.790,13.290,12.790,12.290,-

+2.800,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc,
děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

GRADAC - vila TEO A JURE - 11/12 -ti denní pronájem pokoje/studia/apartmánu 10/11 nocí - cena za celý pokoj/studio/apartmán
apartmán
ANA
5 osob

studio
v přízemí
2-3 osoby

pokoj
2 osoby

pokoj
3 osoby

pokoj
4 osoby

příplatky
za stravu
snídaně
+ večeře

29.990,34.490,27.490,34.490,37.490,34.490,-

23.990,23.990,25.990,23.990,25.990,23.990,-

17.990,17.990,19.490,17.990,19.490,17.990,-

22.990,22.990,24.990,22.990,24.990,22.990,-

27.390,26.990,29.300,26.990,29.300,26.990,-

+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,-

VILA TEO

termín

VILA JURE

studia LEA, studio
ERA a TEA TEA
dnů/nocí 2 osoby 3 osoby

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.

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

18.990,19.490,20.990,19.490,20.990,19.490,-

21.790,22.590,24.390,22.590,24.390,22.590,-

VILA TEO

termín

VILA JURE

studia LEA, studio
ERA a TEA TEA
dnů/nocí 2 osoby 3 osoby

apartmán
ANA
5 osob

studio
v přízemí
2-3 osoby

pokoj
2 osoby

pokoj
3 osoby

pokoj
4 osoby

příplatky
za stravu
snídaně
+ večeře

19.08. - 30.08. 12/11 18.990,- 22.390,- 37.490,- 25.990,- 19.490,- 24.990,- 29.300,- +5.500,30.08. - 09.09. 11/10 17.490,- 20.090,- 26.990,- 22.990,- 16.990,- 21.990,- 25.990,- +5.000,Dětská cena polopenzí:
+4.000,/10 nocí
platí pro děti do 12-ti let
+4.400,/11 nocí

Příplatky: dopravu autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, jednolůžkový pokoj + 500,- Kč Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta,
pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy
(platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

DRVENIK - vila SIRENA - týdenní pobyty - 7 nocí - cena za osobu
termín

dnů/nocí

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.

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

základní cena příplatek za stravu
bez stravy snídaně + večeře

3.990,4.290,4.490,4.690,4.990,5.490,5.490,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

termín

dnů/nocí

15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.

základní cena příplatek za stravu
bez stravy snídaně + večeře

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

5.490,5.490,5.490,5.490,5.490,5.290,4.690,-

+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,+4.550,-

termín

dnů/nocí

02.09. - 09.09.
8/7
09.09. - 16.09.
8/7
16.09. - 23.09.
8/7
Dětská cena*:
odjezdy do 25.6. a po 20.8.
ostatní termíny

základní cena příplatek za stravu
bez stravy snídaně + večeře

4.490,4.290,3.990,-

+4.550,+4.550,+4.550,-

2.990,3.990,-

+2.800,+2.800,-

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. lůžku ve studiu, 4. lůžku v apartmánu (přistýlky) Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, jednolůžkový pokoj + 400,- Kč/noc
Cena zahrnuje: ubytování a stravu (viz tabulka), služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna
a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

DRVENIK - vila SIRENA - 12/11-ti denní pobyty - 10/11 nocí - cena za osobu

termín

základní
cena
dnů/nocí bez stravy

17.06. - 28.06. 12/11
28.06. - 08.07. 11/10
08.07. - 19.07. 12/11

příplatek příplatek
za stravu za stravu/dítě
snídaně
snídaně
+ večeře + večeře

6.590,- 7.150,6.990,- 6.500,7.690,- 7.150,-

5.500,5.000,5.500,-

termín

základní
cena
dnů/nocí bez stravy

19.07. - 29.07. 11/10
29.07. - 09.08. 12/11
09.08. - 19.08. 11/10

příplatek příplatek
za stravu za stravu/dítě
snídaně
snídaně
+ večeře + večeře

7.190,- 6.500,7.690,- 7.150,7.190,- 6.500,-

5.000,5.500,5.000,-

termín

základní
cena
dnů/nocí bez stravy

19.08. - 30.08. 12/11
30.08. - 09.09. 11/10
Dětská cena*:

příplatek příplatek
za stravu za stravu/dítě
snídaně
snídaně
+ večeře + večeře

7.490,- 7.150,6.290,- 6.500,4.990,-

5.500,5.000,-

Příplatky: platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku ve studiu, 4. a 5. lůžku v apartmánu (přistýlky) Příplatky: dopravu autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry, jednolůžkový pokoj + 500,- Kč
Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně
léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
Drvenik - Gornja Vala

Drvenik

Drvenik
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Chorvatsko 2023 - TUČEPI/PODGORA

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz
INK
NOV

TUČEPI - vila DANICA - týdenní pronájem studií/apartmánu - 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.

studio
2 osoby

dnů/nocí

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

11.490,11.990,12.490,12.990,13.490,14.990,14.990,14.990,14.990,-

studio
příplatek
příplatek
studio
3 osoby
apartmán za stravu za stravu/dítě
3 osoby + přistýlka dítě 4 osoby snídaně + večeře snídaně + večeře

14.990,15.490,15.990,16.490,16.990,21.990,21.990,21.990,21.990,-

17.990,18.490,18.990,19.490,19.990,24.990,24.990,24.990,24.990,-

20.990,21.490,21.990,22.490,22.990,27.990,27.990,27.990,27.990,-

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

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

termín

dnů/nocí

29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

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

studio
2 osoby

14.990,14.990,14.990,14.990,13.990,12.990,12.490,11.990,11.490,-

A !!

!

studio
příplatek
příplatek
studio
3 osoby
apartmán za stravu za stravu/dítě
3 osoby + přistýlka dítě 4 osoby snídaně + večeře snídaně + večeře

21.990,21.990,21.990,21.990,20.990,16.990,15.990,15.490,14.990,-

24.990,24.990,24.990,24.990,23.990,19.990,18.990,18.490,17.990,-

27.990,27.990,27.990,27.990,25.990,22.990,21.990,21.490,20.990,-

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

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizaci, parkování u domu zdarma, služby
delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění
p j
COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka,
pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

IN
NOV

TUČEPI - vila DANICA - 11/12 -ti denní pobyty 10/11 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

studio
2 osoby

dnů/nocí

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

17.490,19.490,21.490,19.990,-

studio
příplatek
příplatek
studio
3 osoby
apartmán za stravu za stravu/dítě
3 osoby + přistýlka dítě 4 osoby snídaně + večeře snídaně + večeře

22.990,27.990,29.990,27.990,-

28.990,34.490,27.490,34.490,-

33.990,37.990,40.990,37.490,-

+6.600,+6.000,+6.600,+6.000,-

+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,-

termín

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

dnů/nocí

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

studio
2 osoby

21.490,19.990,21.490,15.990,-

KA !

!!

studio
příplatek
příplatek
studio
3 osoby
apartmán za stravu za stravu/dítě
3 osoby + přistýlka dítě 4 osoby snídaně + večeře snídaně + večeře

29.990,27.990,29.990,20.990,-

37.490,34.490,37.490,26.490,-

40.990,37.490,40.990,30.990,-

+6.600,+6.000,+6.600,+6.000,-

+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu
zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě)
+ 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

PODGORA - vila SWISS - týdenní pronájem studia/apartmánu - 7 nocí - cena za celé studio/apartmán
termín

27.05. - 03.06.
03.06. - 10.06.
10.06. - 17.06.
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.

studio
2 osoby

studio
3 osoby

apartmán
3 osoby

11.490,11.990,12.490,12.990,13.490,14.990,14.990,14.990,14.990,-

14.990,15.490,15.990,16.490,16.990,17.990,17.990,17.990,17.990,-

16.990,17.490,17.990,18.490,18.990,22.990,22.990,22.990,22.990,-

dnů/nocí

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

příplatek
příplatek
apartmán za stravu za stravu/dítě
4 osoby snídaně + večeře snídaně + večeře

18.990,19.490,19.990,20.490,20.990,26.990,26.990,26.990,26.990,-

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

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

termín

29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
23.09. - 30.09.

dnů/nocí

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

studio
2 osoby

studio
3 osoby

apartmán
3 osoby

14.990,14.990,14.990,14.990,13.990,12.990,12.490,11.990,11.490,-

17.990,17.990,17.990,17.990,16.990,16.490,15.990,15.490,14.990,-

22.990,22.990,22.990,22.990,20.990,18.990,18.490,17.990,16.990,-

příplatek
příplatek
apartmán za stravu za stravu/dítě
4 osoby snídaně + večeře snídaně + večeře

26.990,26.990,26.990,26.990,24.990,20.490,19.990,19.490,18.990,-

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

+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,+3.500,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia/apartmánu včetně spotřeby energií, klimatizaci, služby delegáta, pojištění
ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se
na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí

PODGORA - vila SWISS - pobyty 10/11 nocí - cena za osobu
termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07.
19.07. - 29.07.

studio
2 osoby

studio
3 osoby

apartmán
3 osoby

17.990,19.990,21.990,19.990,-

22.990,24.490,26.490,24.490,-

24.990,29.990,32.990,29.990,-

dnů/nocí

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

příplatek
příplatek
apartmán za stravu za stravu/dítě
4 osoby snídaně + večeře snídaně + večeře

29.990,34.990,38.990,34.990,-

+6.600,+6.000,+6.600,+6.000,-

+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,-

termín

29.07. - 09.08.
09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.

dnů/nocí

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

studio
2 osoby

studio
3 osoby

apartmán
3 osoby

21.990,19.990,21.990,16.490,-

26.490,24.490,26.490,20.990,-

32.990,29.990,32.990,23.490,-

příplatek
příplatek
apartmán za stravu za stravu/dítě
4 osoby snídaně + večeře snídaně + večeře

38.990,34.990,38.990,27.990,-

+6.600,+6.000,+6.600,+6.000,-

+5.500,+5.000,+5.500,+5.000,-

Příplatky: doprava autokarem + 2.500,- Kč/os./oba směry Cena zahrnuje: ubytování ve zvoleném typu studia včetně spotřeby energií, služby delegáta, pojištění ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy (platí se na místě) + 1,8 Euro/dosp.os./noc,
děti 12-18 let 0,9 Euro/noc, děti do 12-ti let neplatí
pláž v Tučepi

Podgora

Podgora
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PRIMORSKO - hotel PENELOPE a CALYPSO - autokarové zájezdy - cena za osobu
PENELOPE

dnů/nocí

základní cena
se snídaní

13.06. - 27.06. 15/12
25.06. - 06.07. 12/9
04.07. - 15.07. 12/9
13.07. - 24.07. 12/9
22.07. - 02.08. 12/9
31.07. - 11.08. 12/9

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

termín

CALYPSO

příplatky za stravu
večeře
oběd + večeře

+ 2.640,+ 1.980,+ 1.980,+ 1.980,+ 1.980,+ 1.980,-

+ 5.280,+ 3.960,+ 3.960,+ 3.960,+ 3.960,+ 3.960,-

základní cena
se snídaní

10.490,10.990,11.490,11.490,11.490,11.490,-

PENELOPE

příplatky za stravu
večeře oběd + večeře

+ 2.640,+ 1.980,+ 1.980,+ 1.980,+ 1.980,+ 1.980,-

+ 5.280,+ 3.960,+ 3.960,+ 3.960,+ 3.960,+ 3.960,-

termín

dnů/nocí

základní cena
se snídaní

CALYPSO

příplatky za stravu
večeře
oběd + večeře

09.08. - 20.08. 12/9 10.490,- + 1.980,- + 3.960,18.08. - 29.08. 12/9 10.490,- + 1.980,- + 3.960,27.08. - 10.09. 15/12
9.990,- + 2.640,- + 5.280,Dětská cena*:
odjezdy do 24.6. a po 26.8. 3.490,- viz dospělí viz dospělí
ostatní termíny
4.490,- viz dospělí viz dospělí

základní cena
se snídaní

příplatky za stravu
večeře oběd + večeře

11.490,- + 1.980,- + 3.960,10.990,- + 1.980,- + 3.960,10.490,- + 2.640,- + 5.280,4.490,- viz dospělí viz dospělí
5.490,- viz dospělí viz dospělíí

* platí pro dítě dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj = + 600,- Kč/noc
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní
pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka

PRIMORSKO - hotel PENELOPE a CALYPSO - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
PENELOPE

termín

dnů/nocí

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07
19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.

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

základní cena
se snídaní

14.990,15.990,16.990,16.490,16.990,-

CALYPSO

příplatky za stravu
večeře
oběd + večeře

+ 2.420,+ 2.200,+ 2.420,+ 2.200,+ 2.420,-

+ 4.840,+ 4.400,+ 4.840,+ 4.400,+ 4.840,-

základní cena
se snídaní

14.990,16.490,17.490,16.990,17.490,-

PENELOPE

příplatky za stravu
večeře oběd + večeře

+ 2.420,+ 2.200,+ 2.420,+ 2.200,+ 2.420,-

+ 4.840,+ 4.400,+ 4.840,+ 4.400,+ 4.840,-

termín

dnů/nocí

09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.
Dětská cena*:

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

základní cena
se snídaní

16.490,15.990,14.490,7.990,8.490,-

CALYPSO

příplatky za stravu
večeře
oběd + večeře

+ 2.200,+ 2.420,+ 2.200,viz dospělí
viz dospělí

+ 4.400,+ 4.840,+ 4.400,viz dospělí
viz dospělí

základní cena
se snídaní

16.990,16.490,14.990,8.490,8.990,-

příplatky za stravu
večeře oběd + večeře

+ 2.200,+ 2.420,+ 2.200,viz dospělí
viz dospělí

+ 4.400,+ 4.840,+ 4.400,viz dospělí
viz dospělí

* platí pro dítě dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Příplatky: jednolůžkový pokoj = + 600,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního
palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka

PRIMORSKO - hotel FLIRT a rodinný hotel BLÍŽENCI - autokarové zájezdy - cena za osobu
FLIRT

termín

13.06. - 27.06.
25.06. - 06.07.
04.07. - 15.07.
13.07. - 24.07.
22.07. - 02.08.
31.07. - 11.08.

dnů/nocí

základní cena
se snídaní

15/12
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9

9.990,10.990,11.490,11.490,11.490,11.490,-

příplatky BLÍŽENCI
příplatky za stravu
za stravu základní cena
snídaně
snídaně
večeře
bez stravy
snídaně + večeře oběd + večeře

+ 2.640,+ 1.980,+ 1.980,+ 1.980,+ 1.980,+ 1.980,-

8.490,8.990,9.990,9.990,9.990,9.990,-

+ 1.560,+ 1.170,+ 1.170,+ 1.170,+ 1.170,+ 1.170,-

+ 4.200,+ 3.150,+ 3.150,+ 3.150,+ 3.150,+ 3.150,-

+ 6.600,+ 4.950,+ 4.950,+ 4.950,+ 4.950,+ 4.950,-

příplatky BLÍŽENCI
příplatky za stravu
za stravu základní cena
snídaně
snídaně
večeře
bez stravy
snídaně + večeře oběd + večeře

FLIRT

termín

dnů/nocí

základní cena
se snídaní

09.08. - 20.08.
12/9 11.490,- + 1.980,18.08. - 29.08.
12/9 10.990,- + 1.980,27.08. - 10.09. 15/12 10.490,- + 2.640,Dětská cena*:
odjezdy do 24.6. a po 26.8. 4.490,- viz dospělí
ostatní termíny
5.490,- viz dospělí

9.990,- + 1.170,- + 3.150,- + 4.950,9.490,- + 1.170,- + 3.150,- + 4.950,8.990,- + 1.560,- + 4.200,- + 6.600,4.490,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
5.490,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji (FLIRT), dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v rodinném pokoji či apartmánu (BLÍŽENCI) Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč,
spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj = BEZ PŘÍPLATKU (omezený počet pokojů v rodinném hotelu BLÍŽENCI), jinak + 500,- Kč/noc (BLÍŽENCI), + 600,- Kč/noc (FLIRT),
příplatek za střešní apartmán (BLÍŽENCI) + 200,- Kč/apartmán/noc, obsazení rodinného pokoje 2 dospělí a 1 dítě + 350,- Kč/rodinný pokoj/noc Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování,
stravu (viz tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění
COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka

PRIMORSKO - hotel FLIRT a rodinný hotel BLÍŽENCI - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
FLIRT

termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07
19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.

dnů/nocí

základní cena
se snídaní

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

15.490,16.490,16.990,16.490,16.990,-

příplatky BLÍŽENCI
příplatky za stravu
za stravu základní cena
snídaně
snídaně
večeře
bez stravy
snídaně + večeře oběd + večeře

+ 2.420,+ 2.200,+ 2.420,+ 2.200,+ 2.420,-

12.990,14.490,15.490,14.990,15.490,-

+ 1.430,+ 1.300,+ 1.430,+ 1.300,+ 1.430,-

+ 3.850,+ 3.500,+ 3.850,+ 3.500,+ 3.850,-

+ 6.050,+ 5.500,+ 6.050,+ 5.500,+ 6.050,-

FLIRT

termín

09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.
Dětská cena*:

dnů/nocí

základní cena
se snídaní

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

16.490,16.990,14.990,8.490,8.990,-

příplatky BLÍŽENCI
příplatky za stravu
za stravu základní cena
snídaně
snídaně
večeře
bez stravy
snídaně + večeře oběd + večeře

+ 2.200,- 14.990,- + 1.300,- + 3.500,+ 2.420,- 15.490,- + 1.430,- + 3.850,+ 2.200,- 12.490,- + 1.300,- + 3.500,viz dospělí 8.490,- viz dospělí viz dospělí
viz dospělí 8.990,- viz dospělí viz dospělí

+ 5.500,+ 6.050,+ 5.500,viz dospělí
viz dospělí

* platí pro dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji (FLIRT), dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v rodinném pokoji či apartmánu (BLÍŽENCI)
Příplatky: jednolůžkový pokoj = BEZ PŘÍPLATKU (omezený počet pokojů v rodinném hotelu BLÍŽENCI), jinak + 500,- Kč/noc (BLÍŽENCI), + 600,- Kč/noc (FLIRT), příplatek za střešní apartmán
(BLÍŽENCI) + 200,- Kč/apartmán/noc, obsazení rodinného pokoje 2 dospělí a 1 dítě + 350,- Kč/rodinný pokoj/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního
palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka

PRIMORSKO - hotel PANORAMA - autokarové zájezdy - cena za osobu
termín

13.06. - 27.06.
25.06. - 06.07.
04.07. - 15.07.
13.07. - 24.07.
22.07. - 02.08.
31.07. - 11.08.

dnů/nocí

základní cena
bez stravy

15/12
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9

7.990,8.490,8.990,8.990,8.990,8.990,-

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+večeře

snídaně
oběd+večeře

termín

+ 1.560,+ 1.170,+ 1.170,+ 1.170,+ 1.170,+ 1.170,-

+ 7.200,+ 5.400,+ 5.400,+ 5.400,+ 5.400,+ 5.400,-

09.08. - 20.08.
12/9
18.08. - 29.08.
12/9
27.08. - 10.09. 15/12
Dětská cena*:
odjezdy do 24.6. a po 26.8.
ostatní termíny

+ 4.800,+ 3.600,+ 3.600,+ 3.600,+ 3.600,+ 3.600,-

dnů/nocí

základní cena
bez stravy

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+večeře

snídaně
oběd+večeře

8.490,8.490,7.990,-

+ 1.170,+ 1.170,+ 1.560,-

+ 3.600,+ 3.600,+ 4.800,-

+ 5.400,+ 5.400,+ 7.200,-

3.490,4.990,-

viz dospělí
viz dospělí

viz dospělí
viz dospělí

viz dospělí
viz dospělí

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. - 5. lůžku v pokoji Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč. spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč Příplatky: jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní
pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den

Do Bulharska pohodlným autobusem nebo letecky z Ostravy, Brna a Prahy na 8 dnů nebo 11 a 12 dnů!
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PRIMORSKO - hotel PANORAMA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
termín

dnů/nocí

základní cena
bez stravy

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+večeře

snídaně
oběd+večeře

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

12.990,13.990,14.990,14.490,14.990,-

+ 1.430,+ 1.300,+ 1.430,+ 1.300,+ 1.430,-

+ 6.600,+ 6.000,+ 6.600,+ 6.000,+ 6.600,-

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07
19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.

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

termín

dnů/nocí

základní cena
bez stravy

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

14.490,14.990,12.490,7.490,7.990,-

09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.
Dětská cena*:

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+večeře

+ 1.300,+ 1.430,+ 1.300,viz dospělí
viz dospělí

+ 4.000,+ 4.400,+ 4.000,viz dospělí
viz dospělí

snídaně
oběd+večeře

+ 6.000,+ 6.600,+ 6.000,viz dospělí
viz dospělí

* platí pro dítě do 18-ti let ubytované na 3. - 5. lůžku v pokoji Příplatky: jednolůžkový pokoj + 450,- Kč/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního
palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den

PRIMORSKO - hotel BLÍŽENCI, PENELOPE a PANORAMA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
BLÍŽENCI

termín

dnů/nocí

14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
Dětská cena*:
letecky tam i zpět:

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

PENELOPE

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
+večeře
+večeře

PANORAMA

základní
cena
bez stravy

základní
cena
se snídaní

snídaně

11.490,11.990,12.490,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,11.990,11.490,-

+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,-

+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,+ 2.450,-

+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,+ 3.850,-

12.990,13.490,13.990,14.490,14.490,14.490,14.490,14.490,14.490,14.490,13.990,13.490,12.990,-

+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,+ 1.540,-

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

8.490,- viz dospělí

viz dospělí

viz dospělí

7.990,-

viz dospělí

viz dospělí

příplatky za stravu
večeře
oběd+večeře

základní
cena
bez stravy

příplatky za stravu
snídaně
snídaně+oběd
+večeře
+večeře

snídaně

11.490,11.990,12.490,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,12.990,11.990,11.490,-

+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,+ 910,-

+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,+ 2.800,-

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

7.490,- viz dospělí

viz dospělí

viz dospělí

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v rodinném pokoji či apartmánu (BLÍŽENCI), dítě do 12-ti let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji (PENELOPE), dítě do 18-ti let na 3. - 5.
lůžku v pokoji (PANORAMA) Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc (BLÍŽENCI), + 600,- Kč/noc (PENELOPE), + 450,- Kč/noc (PANORAMA), příplatek za střešní apartmán (BLÍŽENCI)
+ 200,- Kč/apartmán/noc, obsazení rodinného pokoje 2 dospělí a 1 dítě + 350,- Kč/rodinný pokoj/noc Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního palivového
příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní
cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den

Bulharsko 2023 - KITEN

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz

KITEN - vila GERGANA a KOSTOVI - autokarové zájezdy - cena za osobu
GERGANA

termín

základní cena
dnů/nocí bez stravy snídaně

13.06. - 27.06. 15/12
25.06. - 06.07. 12/9
04.07. - 15.07. 12/9
13.07. - 24.07. 12/9
22.07. - 02.08. 12/9
31.07. - 11.08. 12/9

9.490,- +1.560,9.490,- +1.170,9.990,- +1.170,9.990,- +1.170,9.990,- +1.170,9.990,- +1.170,-

příplatky za stravu
KOSTOVI
příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd základní cena
snídaně snídaně+oběd
+večeře
večeře
bez stravy snídaně +večeře +večeře

+4.200,+3.150,+3.150,+3.150,+3.150,+3.150,-

+6.600,+4.950,+4.950,+4.950,+4.950,+4.950,-

8.690,- +1.560,8.990,- +1.170,9.490,- +1.170,9.490,- +1.170,9.490,- +1.170,9.990,- +1.170,-

+4.200,+3.150,+3.150,+3.150,+3.150,+3.150,-

+6.600,+4.950,+4.950,+4.950,+4.950,+4.950,-

GERGANA

termín

základní cena
dnů/nocí bez stravy snídaně

09.08. - 20.08. 12/9
18.08. - 29.08. 12/9
27.08. - 10.09. 15/12
Dětská cena*:
odjezdy do 24.6. a po 26.8.
ostatní termíny

příplatky za stravu
KOSTOVI
příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd základní cena
snídaně snídaně+oběd
+večeře
večeře
bez stravy snídaně +večeře +večeře

9.990,- +1.170,- +3.150,- +4.950,9.490,- +1.170,- +3.150,- +4.950,8.990,- +1.560,- +4.200,- +6.600,4.490,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
5.490,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí

9.990,- +1.170,- +3.150,- +4.950,9.990,- +1.170,- +3.150,- +4.950,9.490,- +1.560,- +4.200,- +6.600,nelze
nelze

nelze
nelze

nelze
nelze

nelze
nelze

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. - 5. lůžku v pokoji a 4.lůžku v rodinném pokoji (GERGANA) Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč
Příplatky: jednolůžkový pokoj = KOSTOVI - BEZ PŘÍPLATKU!!! (omezený počet), + 450,- Kč/noc (GERGANA) Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby
delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den
pohled na Primorsko

pláže v Lozenci

letecký pohled na Kiten
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Bulharsko 2023 - KITEN/LOZENEC

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz

KITEN - vila GERGANA a KOSTOVI - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu
GERGANA

termín

základní cena
dnů/nocí bez stravy snídaně

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07
19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.

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

příplatky za stravu
KOSTOVI
příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd základní cena
snídaně snídaně+oběd
+večeře
večeře
bez stravy snídaně +večeře +večeře

13.990,- +1.430,14.490,- +1.300,15.490,- +1.430,14.990,- +1.300,15.490,- +1.430,-

+3.850,+3.500,+3.850,+3.500,+3.850,-

+6.050,+5.500,+6.050,+5.500,+6.050,-

12.990,- +1.430,13.990,- +1.300,14.990,- +1.430,14.490,- +1.300,15.490,- +1.430,-

+3.850,+3.500,+3.850,+3.500,+3.850,-

+6.050,+5.500,+6.050,+5.500,+6.050,-

GERGANA

termín

základní cena
dnů/nocí bez stravy snídaně

09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.
Dětská cena*:

příplatky za stravu
KOSTOVI
příplatky za stravu
snídaně snídaně+oběd základní cena
snídaně snídaně+oběd
+večeře
večeře
bez stravy snídaně +večeře +večeře

11/10 14.990,- +1.300,- +3.500,- +5.500,- 14.990,- +1.300,- +3.500,- +5.500,12/11 15.490,- +1.430,- +3.850,- +6.050,- 15.490,- +1.430,- +3.850,- +6.050,11/10 13.490,- +1.300,- +3.500,- +5.500,- 12.490,- +1.300,- +3.500,- +5.500,11/10 8.490,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
nelze nelze
nelze
nelze
12/11 8.990,- viz dospělí viz dospělí viz dospělí
nelze nelze
nelze
nelze

* platí pro dítě do 13-ti let ubytované na 3. - 5. lůžku v pokoji a 4.lůžku v rodinném pokoji (GERGANA) Příplatky: jednolůžkový pokoj = ve vile KOSTOVI - BEZ PŘÍPLATKU!!! (omezený
počet), + 450,- Kč/noc (GERGANA) Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování,
stravu (viz. tabulka), služby delegáta, pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění
COVID 50,- Kč/os./den

LOZENEC - hotel STARÁ KAŠTA a hotel ATIVA - autokarové zájezdy - cena za osobu

termín

13.06. - 27.06.
25.06. - 06.07.
04.07. - 15.07.
13.07. - 24.07.
22.07. - 02.08.
31.07. - 11.08.

STARA KAŠTA

ATIVA

dnů/nocí

základní
cena
se snídaní

základní
cena
se snídaní

příplatky
za stravu
večeře

15/12
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9

8.990,9.490,9.990,9.990,9.990,9.990,-

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

+ 3.240,+ 2.430,+ 2.430,+ 2.430,+ 2.430,+ 2.430,-

příplatky za stravu
večeře
oběd+večeře

+ 3.240,+ 2.430,+ 2.430,+ 2.430,+ 2.430,+ 2.430,-

+ 5.040,+ 3.780,+ 3.780,+ 3.780,+ 3.780,+ 3.780,-

termín

dnů/nocí

STARA KAŠTA

ATIVA

základní
cena
se snídaní

příplatky za stravu
večeře
oběd+večeře

základní
cena
se snídaní

příplatky
za stravu
večeře

9.990,9.490,9.290,-

+ 2.430,- + 3.780,+ 2.430,- + 3.780,+ 3.240,- + 5.040,-

10.490,9.990,9.490,-

+ 2.430,+ 2.430,+ 3.240,-

4.990,5.990,-

+ 1.620,- + 2.520,+ 1.215,- + 1.890,-

4.990,5.990,-

+ 1.620,+ 1.215,-

09.08. - 20.08. 12/9
18.08. - 29.08. 12/9
27.08. - 10.09. 15/12
Dětská cena*:
odjezdy do 24.6. a po 26.8.
ostatní termíny

* platí pro dítě do 12-ti (STARÁ KAŠTA)/15-ti (ATIVA) let ubytované na 3. a 4. lůžku Slevy: vlastní doprava - 2.000,- Kč, spojení 2 turnusů - 1.500,- Kč
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc (STARÁ KAŠTA), + 550,- Kč/noc (ATIVA) Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, stravu (viz tabulka), služby delegáta, pobytové taxy,
pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den

LOZENEC - hotel STARÁ KAŠTA a hotel ATIVA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy - cena za osobu

termín

17.06. - 28.06.
28.06. - 08.07.
08.07. - 19.07
19.07. - 29.07.
29.07. - 09.08.

STARA KAŠTA

ATIVA

dnů/nocí

základní
cena
se snídaní

základní
cena
se snídaní

příplatky
za stravu
večeře

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

14.490,14.990,15.490,14.990,15.490,-

14.990,15.490,16.490,15.990,16.490,-

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

příplatky za stravu
večeře
oběd+večeře

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

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

termín

09.08. - 19.08.
19.08. - 30.08.
30.08. - 09.09.
Dětská cena*:

STARA KAŠTA

ATIVA

dnů/nocí

základní
cena
se snídaní

příplatky za stravu
večeře
oběd+večeře

základní
cena
se snídaní

příplatky
za stravu
večeře

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

14.990,15.490,13.990,7.990,8.490,-

+ 2.700,- + 4.200,+ 2.970,- + 4.620,+ 2.700,- + 4.200,+1.350,- +2.100,+1.485,- +2.310,-

15.990,16.490,14.490,7.990,8.490,-

+ 2.700,+ 2.970,+ 2.700,+1.350,+1.485,-

* platí pro dítě do 12-ti (STARÁ KAŠTA)/15-ti (ATIVA) let ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc (STARÁ KAŠTA), + 550,- Kč/noc (ATIVA)
Cena zahrnuje: leteckou dopravu, letištní taxy a poplatky včetně základního palivového příplatku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, ubytování, stravu (viz. tabulka), služby delegáta,
pobytové taxy, pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,- Kč/os./den

Maďarsko 2023 - SARVÁR A BÜKFÜRDÖ
TERMÁLNÍ LÁZNĚ
SÁRVÁR + BÜKFÜRDŐ
autokarem s průvodcem
Orientační program zájezdů:
(3 denní / 4 denní* zájezdy):
1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do
Sárváru, koupání v lázních, večer přejezd do lázeňského městečka Bük, ubytování (večeře)
2./3.* den: snídaně, celodenní pobyt v lázních Bük-

fürdö (večeře)
3./4.* den: snídaně, dopoledne koupání v lázních
Bükfürdö nebo Sárvár, odpoledne odjezd zpět do
ČR, návrat ve večerních hodinách

Ubytování: zajišťujeme v penzionech Patrícia,
Bajor a hotelech Piroška****, Hunguest hotel Bük
s polopenzí (případně s all inclusive programem),
u hotelů jsou zpravidla vstupy na několik dnů do
lázní v ceně zájezdu

Termíny:
19.03. - 22.03.
23.03. - 26.03.
17.04. - 20.04.
21.04. - 23.04.
12.05. - 14.05.
16.06. - 18.06.
05.07. - 08.07.
28.09. - 01.10.
13.10. - 15.10.
09.11. - 12.11.
17.11. - 19.11.
23.11. - 26.11.
01.12. - 03.12.
08.12. - 10.12.

popisy a fotograﬁe
viz www.bontonck.cz

dnů/nocí
4/3
4/3
4/3
3/2
3/2
3/2
4/3
4/3
3/2
4/3
3/2
4/3
3/2
3/2

Popis zájezdů, ubytování,
stravy a ceny zájezdů na
www.bontonck.cz

Bükfürdő
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Řecko - POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ - 2023
náměstí a velký bazar, volný čas na nákupy, odjezd
odpoledne od Bílé věže zpět do Parálie.

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

Skiathos

Thessaloniki (Soluň), pohoří Olymp,
Litochoro, hrad Platamonas, Thessálie,
kláštery Meteora, údolí Thembi, celodenní lodní výlet na ostrov Skiathos
(natáčel se zde ﬁlm Mamma Mia)
Ubytování v hotelu s polopenzí a 4 výlety v ceně!

Program zájezdu:
První den: odjezd /odlet z ČR, přílet do Soluně,
transfer do Paralia Katarini, ubytování v hotelu Orea
Eleni*** (pokoje s balkónem, Wi-Fi, vlastním sociálním zařízením, TV), večeře, nocleh, (při cestě
autobusem do Řecka v jarním termínu - příjezd do
Paralie následující den dopoledne)
v průběhu pobytu: volné dny, koupání, polopenze,
v průběhu pobytu 4 x celodenní výlet (viz níže)
poslední den pobytu: snídaně, transfer na letiště
odlet do Brna nebo Ostravy, (při cestě zpět z Řecka autobusem odjezd kolem poledne zpět do ČR,
příjezd následující den dopoledne)

CELODENNÍ VÝLET DO SOLUNĚ - po snídani odjedeme do druhého největšího řeckého města - Thessaloniki
(Soluň), odkud k nám přišli slovanští kazatelé Cyril a
Metoděj. Autobusem projedeme po nábřeží a vystoupíme
u dominanty města - Bílé věže (cca hodinový rozchod),
procházkou projdeme po centru města - Aristotelovo
Athény

Celodenní výlet do Athén,
celodenní výlet do Delf, půldenní výlet
lodí na Lichadoniské ostrovy
y).
(řecké Seychely).
Ubytování v hotelu Sissy***
s polopenzí a 3 výlety v ceně!

IN
NOV

KA !

!!

Program zájezdu:
První den: odjezd/odlet z ČR, přílet do Volosu, transfer do Kamena Vourla, ubytování v hotelu Sissy***
(pokoje s balkónem s výhledem na moře, klimatizací,
Wi-Fi, vlastním sociálním zařízením, TV), večeře, nocleh (při cestě autobusem do Řecka v jarním termínupříjezd do Kamena Vourla následující den po poledni)
v průběhu pobytu: volné dny, koupání, polopenze,
v průběhu pobytu 3 x výlet (viz níže)
poslední den pobytu: snídaně, transfer na letiště
ve Volosu, odlet do Brna (při cestě zpět z Řecka
autobusem odjezd kolem dopoledne zpět do ČR,
příjezd následující den)

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

CELODENNÍ VÝLET NA OSTROV SKIATHOS
- brzy ráno odjezd z hotelu (snídaňový balíček), příjezd
do přístavu v blízkosti Volosu, nalodění na krásnou velkou loď, kde kapitán Kostas se svou posádkou pečuje
o pohodlí a zejména zábavu cestujících. Při plavbě na
Skiathos zažijete řeckou hudbu a tance a také spoustu zábavy. Loď přiveze návštěvníky do hlavního města
ostrova Skiathos, které nese stejné jméno. Ve Skiathu
můžete nakupovat a obdivovat úžasnou ostrovní atmosféru historického městečka. Poté přejedeme lodí na
nejslavnější pláže ostrova Koukunaries Beach, která je
proslavená také díky ﬁlmu Mamma Mia, kde se budeme koupat. Při cestě zpět do přístavu na pevnině opět
spoustu zábavy. Návrat do Paralie ve večerních hodinách a večeře v hotelu.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Brno/Ostrava Soluň - Brno/Ostrava (případně jednu cestu autobusem
- viz tabulka a program zájezdu), transfery z letiště do
hotelu a zpět, ubytování v hotelu Orea Eleni *** s polopenzí, česky nebo slovensky hovořícího průvodce, výlety
dle programu, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID
50,- Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy
ve výši 1,5 Euro/pokoj/noc - platí se hotově na místě
delegátovi nebo na recepci hotelu, příplatek za jednolůžkový pokoj + 500,- Kč/noc, další fakultativní výlety

Doporučené kapesné: cca 100,- Euro
Soluň

CELODENNÍ VÝLET DO PODHŮŘÍ OLYMPU
- z Parálie se vydáme do městečka Litochoro přímo
pod hlavním vrcholem Olympu - horou Mytikas, odtud
procházka do kaňonu říčky Enipeas ke klášteru Sv.
Termín:

28.05. - 10.06.
31.05. - 10.06.
10.06. - 21.06.
13.09. - 23.09.
13.09. - 27.09

dnů/nocí

tam bus + zpět let OSTRAVA/BRNO 14/12
tam i zpět let OSTRAVA/BRNO
11/9
tam i zpět let OSTRAVA/BRNO
12/10
tam i zpět let OSTRAVA/BRNO
11/9
tam let OSTRAVA/BRNO + zpět bus 15/13

CELODENNÍ VÝLET DO ATHÉN - po snídani se
vydáme na jih do hlavního města Řecka do Athén,
prohlídka města začíná zpravidla v největším řeckém
přístavu Pireus. Okružní jízda městem nás seznámí
s nejdůležitějšími památkami města. Projdeme se
s průvodcem hlavním náměstím Syntagma s dominantní
budovou Parlamentu, který stráží vojáci evzones v typickém oblečení (krátké sukně, červené čepice a dřeváky
s bambulemi). Prohlídka města nás zavede do romantické čtvrti Plaka s řadou suvenýrů a tradičních taveren
a poté se vydáme na Akropoli s nádherným výhledem
na celé město, kde budeme obdivovat Parthenon,
posvátný Erechteion, vstupní bránu Propylaje a pozůstatky Dionýsova divadla. Večer se vrátíme do našeho
hotelu na večeři.

CELODENNÍ VÝLET DO DELF - po snídani se
vydáme horskou přírodou pohoří Parnasos do Delf, které
byly zasvěceny múzám a bohu Apollónovi. Prohlédneme
si jeden z nejkrásnějších archeologických areálů nejen
v Řecku, abychom si udělali představu, jak vypadalo
v době největší slávy „svaté město“. Navštívíme také
skálu Omfalos, která byla považována za střed světa,
kde kdysi věštila věštkyně Pýthie, posvátný Kastalský
Termín:

09.06. - 22.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
07.09. - 14.09.
14.09. - 21.09.
14.09. - 27.09

dospělí

17.490,- Kč
19.990,- Kč
20.990,- Kč
19.990,- Kč
17.990,- Kč

dítě do 18-ti let

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

pramen, Apollonův chrám, pokladnici Athéňanů a dalších řeckých městských států. Večer se vrátíme do
našeho hotelu na večeři.

VÝLET K OSTROVŮM LICHADONISIA - pohodový půldenní výlet lodí za koupáním na nádherných neobydlených (nebo jen částečně obydlených) ostrovech
mezi letoviskem Kamena Vourla a druhým největším
řeckým ostrovem Evia. Cestou zábava na lodi, koupání
na písečných plážích, šnorchlování...
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Brno - Volos - Brno
(případně jednu cestu autobusem - viz tabulka a program zájezdu), transfery z letiště do hotelu a zpět, ubytování v hotelu Sissy*** s polopenzí, česky nebo slovensky hovořícího průvodce, výlety dle programu, pojištění
CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
včetně léčebných výloh, storna a připojištění COVID 50,Kč/os./den, příplatky viz tabulka, pobytové taxy ve výši
1,5 Euro/pokoj/noc - platí se hotově na místě delegátovi
nebo na recepci hotelu, příplatek za jednolůžkový pokoj
+ 350,- Kč/noc, další fakultativní výlety

Doporučené kapesné: cca 100,- Euro
dnů/nocí

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

informace a rezervace: 581 605 080 / e-mail: bontonck@bontonck.cz
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Dionisia, kolem poledne budeme pokračovat autobusem
do jižní části Olympské riviéry a navštívíme středověký
hrad Platamonas (hrad krásné paní) s nádhernými vyhlídkami na celou Olympskou riviéru (vstupné do hradu
cca 2,- Euro/os. není v ceně zájezdu). Odpoledne pak výlet ukončíme v malebné vesničce Paleos Panteleimonas.

14/12
8/7
8/7
8/7
8/7
14/12

dospělí

20.990,- Kč
15.990,- Kč
18.990,- Kč
18.990,- Kč
15.990,- Kč
20.990,- Kč

dítě do 12-ti let

10.990,- Kč
12.990,- Kč
12.990,- Kč
12.990,- Kč
12.990,- Kč
10.990,- Kč
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další termíny, programy zájezdů, fotograﬁe
a aktuální ceny naleznete na www.bontonck.cz

název zájezdu:
bliží informace o zájezdu:
VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY AUTOBUSEM
Rakousko - Salzburg a Orlí hnízdo
Obersalzberg, Orlí hnízdo, Königsee, Salburg, hotel se snídaní
Slovinsko - poznávání, turistika
jeskyně Jama Pekel, turistika v Pohorje, klášter Žiče, vinařství Zlati Grič,
a koupání v lázních
lázně Ptuj, Maribor, bungalovy s polopenzí / hotel Primus **** přímo u termálních lázní
Slovinsko - pohodová turistika a jezero Bled Julské Alpy a Triglavský NP, jeskyně Postojna, jezero Bled,
starobilá Škofja Loka, Garni hotel Savica **** přímo u jezera Bled se snídaněmi
Slovinsko a Itálie - perly Jadranského pobřeží Portorož, Piran, Isola, Koper, Terst, zámek Miramare, Ljubljana, jeskyně Potojna
Chorvatsko - Velikonoce trochu jinak
NP Plitvická jezera, NP Vodopády Krka, Zadar, Vodice, ubytování v penzionu s polopenzí
Itálie - Toulky Toskánskem
Bologna, Pisa, Lucca, San Gimignano, Siena, Florencie, hotel přímo u moře,
možnost koupání

termíny zájezdu:

počet dnů/nocí:

základní cena:

10.06. - 11.06., 23.09. - 24.09.
2/1
3.990,- Kč
27.09. -01.10.
5/3
7.990,- Kč (bungalovy) / 8.990,- Kč (hotel Primus)
06.04. - 10.4. – Velikonoce
25.05. - 29.05., 28.09. - 02.10.
06.04. - 10.04.

5/3
5/3
5/3

6.990,- Kč
8.690,- Kč
6.990,- Kč

03.05. - 08.05.

6/3

8.990,- Kč

název zájezdu:
bliží informace o zájezdu:
termíny zájezdu:
počet dnů/nocí:
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S LETECKOU DOPRAVOU A EXOTIKA Termíny a ceny zájezdů budou postupně zveřejňovány na www.bontonck.cz
Řecko – Velikonoce v Jižním Řecku
Athény, Delfy, Thermopily, termální přírodní bazény,
ubytování v hotelu*** přímo u pláže s polopenzí
07.04. - 11.04.
5/4
Barcelona
letecky z Prahy, ubytování přímo v Barceloně, 2 dny prohlídky s českým
průvodcem, možnost výletu na Montserrat
17.11. - 19.11.
3/2
Turecko - Istanbul
letecky z Prahy, český průvodce, prohlídka města, Modrá mešita, chrám Boží
Moudrosti, palác Top Kapi, velký bazar, Mešita Sultána Sulejmána...
07.04. - 10.04. (Velikonoce),
ubytování v hotelu *** se snídaněmi, možnost plavby po Bosporu
28.09. - 01.10., 16.11. - 19.11. 4 / 3
Izrael a Palestina
Tel Aviv, Jaffa, Caesarea primorska, Haifa, Akko, Galilejské jezero, Capernaum,
Hora Blahoslavenství, Nazaret, Sefad, Jericho, Judská poušť, Olivetská hora,
Getsemanské zahrady, Betlém, Jeruzalém, Massada a koupání v Mrtvém moři
19.02. - 26.02., 18.06. - 25.06., 02.07. - 09.07.,
8/7
05.03 - 13.03., 26.03. - 02.04., 30.04. - 07.05., 07.05. - 14.05.
8/7
Omán s pobytem u moře
Muscat, pohoří Jabal Al Akhdar, náhorní plošina Sayq Plateau,
Nizwa, Bahla, Jabrin, Sinaw, Wahiba, Sur a pobyt u moře
08.04. - 15.04.
8/6
Arménie - velký okruh
Jerevan, chrám Slunce v Garni, pečení chleba Levash, klášter Geghard,
středisko Tsaghkadzor, jezero Sevan, klášter Sevanavank, Eschiadzin,
Khor Virap, Tatev, pevnost Amberd…
květen, červenec, říjen
8/7
Arménie a Gruzie
Jerevan, Gardni, klášter Gerhard, Khor Virap, výhled na Ararat, Tsaghkadzor,
jezero Sevan a Sevanavank, Tbilisi, klášter Bodbe, Kakheti, Sighnaghi,
Telavi, Mtskheta, Svetiskhoveli
květen, září
10 / 9
Srí Lanka - velký okruh
Pinnawela, Habarana, Sigiriya, NP Minneriya, Dambulla, Matale, Kandy,
s pobytem u moře
čajové plantáže, pobyt u moře s all inclusive
18.03. - 28.03., listopad
10 / 7
Vietnam - to nejlepší z Vietnamu
Hanoi, plavba po Dračí zátoce Ha Long Bay, Ba Ná Hills se zlatým mostem,
Da Nang s noční plavbou, pláže My Khe Beach, kurz vaření v tradiční vesnici,
Mramorové hory, historický Hoi An, císařské město Hue, přírodní průsmyk
Hai Van, Ho Chi Minovo město, delta řeky Mekong, tunely Cu-Chi...
04.03. - 15.03., listopad
12 / 9
Spojené Arabské emiráty - různé poznávací okruhy s pobytem u moře - na vyžádání
Spojené Arabské emiráty - pobyty u moře s výlety - připravujeme na konkrétní požadavek zákazníků - volejte 733 105 121

základní cena:

Salzburg

pevnost s klášterem Tatev

jezero Bled

Florencie

19.990,- Kč
10.990,- Kč

12.990,- Kč

41.990,- Kč
44.990,- Kč

54.990,- Kč

59.990,- Kč

a
aktual
izace: 02.111.20022

Poznávací zájezdy 2023

Srí Lanka – chrám v Dambulla

Jeruzalém – Zeď nářků

název zájezdu:
bliží informace o zájezdu:
ADVENTNÍ ZÁJEZDY AUTOBUSEM
Advent ve Slovinsku
Jezero Bled, Ljubljana, jeskyně Postojna, hrad Predjama,
městečko Škofja Loka, hotel se snídaněmi

20

termíny zájezdu:

počet dnů/nocí:

základní cena:

30.11. - 03.12.

4/2

5.990,- Kč

Na webových stránkách www.bontonck.cz naleznete kompletní programy zájezdu, fotograﬁe a aktuální termíny a ceny.
Na vyžádání rádi zajistíme jakýkoli jiný pobytový, pobytově poznávací nebo pobytový zájezd. Volejte 604 252 146 nebo 733 105 121.
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