SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2023
pro školy, sportovní oddíly a kluby, kolektivy,
skupiny přátel i velké rodiny...

Pobytové a poznávací zájezdy za skvělé ceny!
odměny pro organizátory skupin
odjezdy z Moravy

pláž pod aparthotelem Akropolis

BON TON CLUB

aparthotel AKROPOLIS - se nachází na
kopečku s krásným výhledem do krajiny i na moře cca
200 m od pláže. Centrum Fourky je vzdáleno 15 minut
procházkovou chůzí.
Ubytování: je zajištěno ve 2-3 lůžkových studiích a 4-5
lůžkových apartmánech s balkónem nebo terasou, soc.
zařízením (SWC), minikuchyňkou s lednicí, klimatizací a TV.

V aparthotelu je recepce, bar u bazénu, zastřešená
terasa u bazénu, dětské hřiště s houpačkami, beach
volejbalové hřiště, travnatá i zpevněná plocha na cvičení
a hry, stolní tenis, stolní fotbal a kulečník, jídelna, lobby
s TV koutkem, Wi-Fi bezplatně. Aparthotel má dostatek
prostor pro cvičení (i v bazénu), hry či posezení celého
kolektivu společně. Hotel disponuje vlastním autobusem
s kapacitou 50 osob pro pořádání výletů. K hotelu náleží
vlastní pláž s plážovým barem, rychlým občerstvením,
lehátky a slunečníky.

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

NEJŽÁDANĚJŠÍ PROGRAM PRO SKUPINY!

cvičení v hotelovém bazénu
studia a apartmány aparthotelu Akropolis

Stravování: bez stravy nebo polopenze (snídaně formou
bufetu)
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Ostravy a Brna
Pláž: písečná pláž s drobnými barevnými oblázky s pozvolným vstupem do moře cca 200 m od aparthotelu.
Akropolis má vlastní plážový bar s komfortními lehátky
a slunečníky (zdarma při objednání nápojů nebo rychlého
občerstvení u plážového baru).

restaurace aparthotelu Akropolis

FOURKA a PARALIA - aparthotel AKROPOLIS a hotel OREA ELENI - autokarové zájezdy - ceny za osobu
termín

dnů/nocí

26.05. - 04.06.
28.05. - 11.06.
02.06. - 11.06.
09.06. - 18.06.
09.06. - 22.06.
16.06. - 25.06.
20.06. - 02.07.
23.06. - 02.07.
30.06. - 11.07.
09.07. - 20.07.
18.07. - 29.07.

10/7
15/12
10/7
10/7
14/11
10/7
13/10
10/7
12/9
12/9
12/9

aparthotel AKROPOLIS
bez stravy
polopenze

5.990,6.990,6.990,7.990,7.990,8.190,8.490,8.390,8.990,8.990,8.990,-

+3.500,+6.000,+3.500,+3.500,+5.500,+3.500,+5.000,+3.500,+4.500,+4.500,+4.500,-

hotel OREA ELENI
polopenze
plná penze

8.990,10.490,9.290,9.490,10.490,9.690,10.490,9.990,10.990,10.990,10.990,-

+1.400,+2.400,+1.400,+1.400,+2.200,+1.400,+2.000,+1.400,+1.800,+1.800,+1.800,-

termín

dnů/nocí

27.07. - 07.08.
05.08. - 16.08.
14.08. - 25.08.
23.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.
01.09. - 14.09.
08.09. - 17.09.
12.09. - 27.09.
15.09. - 24.09.
22.09. - 01.10.

12/9
12/9
12/9
12/9
10/7
14/11
10/7
16/13
10/7
10/7

aparthotel AKROPOLIS
bez stravy
polopenze

8.990,8.990,8.990,8.490,8.390,7.990,7.490,6.990,6.990,5.990,-

hotel OREA ELENI
polopenze
plná penze

+4.500,+4.500,+4.500,+4.500,+3.500,+5.500,+3.500,+6.500,+3.500,+3.500,-

10.990,10.990,10.990,10.990,9.490,10.490,9.290,10.990,8.990,8.490,-

+1.800,+1.800,+1.800,+1.800,+1.400,+2.200,+1.400,+2.600,+1.400,+1.400,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na třetím a čtvrtém lůžku ve studiu a čtvrtém a pátém lůžku v apartmánu (přitýlce) ve výši 4.990,- Kč (Akropolis)
a 7.990,- Kč (Orea Eleni). Počet dětských cen je omezen na max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny. 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

informace a rezervace: 581 605 080 / e-mail: bontonck@bontonck.cz

www.bontonck.cz

ZÁJEZDY S LETECKOU DOPRAVOU DO APARTHOTELU AKROPOLIS NA DALŠÍ STRANĚ!

(z celé ČR na vyžádání za příplatek)

www.bontonck.cz

ŘECKO - Olympská riviéra - Paralia
pláž v Paralii

AQUAPARK
V PARALII

PARALIA - živé letovisko 100 km jižně od Soluně, v kraji
Pieria. Tato oblast je zásobována absolutně čistou vodou
z ledovců Olympu, díky jemuž se zde vytváří příjemné
místní mikroklima (ideální pro léčení alergií) s minimálními
srážkami a stálými teplotami ovzduší, které je často využíváno pro ozdravné pobyty astmatiků a alergiků. Naleznete
zde velké množství obchodů, restaurací, kaváren i nočních klubů. Parálie má také aquapark, dostatek prostor
vhodných pro různá cvičení, sporty a trávení času celé
skupiny pohromadě. Pláže jsou zde písečné s pozvolným
vstupem do moře, vybavené slunečníky a lehátky.
Paralia

Hotel OREA ELENI - v centru letoviska, pouhých 120 m od pláže. V hotelu je k dispozici recepce, vestibul s posezením (možnost využití skupiny pro posezení,
hry, informační schůzky) a TV/SAT, letní terasa a 2 výtahy.
Před hotelem se nachází park.
Ubytování: je zajištěno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích
s balkónem, TV/SAT, telefonem, ledničkou, vlastním soc.
zařízením (sprcha, WC, fén) a klimatizací.

pláž v Paralii

hotel Orea Eleni
pravoslavný kostel v Paralii

Stravování: polopenze, snídaně formou švédského stolu
(výběr: mléko, káva, čaj, džus, pečivo, máslo, 3 druhy džemu, salám, sýr nebo vejce, ovesné vločky...), servírované
večeře podávané formou jednotného menu, přílohy a saláty formou bufetu, dezert nebo ovoce, nebo plná penze
(jednoduché obědy o jednom chodu)
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Brna a Ostravy

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

interiér pokojů - Orea Eleni

Na přání zajistíme tématický program:
cvičení (aerobic, jóga apod.), výlety, turistiku,
kurzy vaření, odborný program
dle zaměření skupiny (oboru školy) apod.

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

dnů/nocí

aparthotel AKROPOLIS
bez stravy
polopenze

hotel OREA ELENI
polopenze
plná penze

termín

dnů/nocí

aparthotel AKROPOLIS
bez stravy
polopenze

hotel OREA ELENI
polopenze
plná penze

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.

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

11.990,11.990,11.990,13.990,14.490,15.990,15.490,-

13.990,13.990,15.990,16.990,16.990,18.290,17.690,-

22.07. - 02.08.
02.08. - 12.08.
12.08. - 23.08.
23.08. - 02.09.
02.09. - 13.09.
13.09. - 23.09.
13.09. - 27.09.**

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

15.990,15.490,15.990,14.490,13.990,11.990,12.990,-

18.290,17.690,18.290,17.490,16.990,15.990,14.990,-

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

+2.400,+2.200,+1.800,+2.000,+1.800,+2.000,+1.800,-

+5.000,+4.500,+5.000,+4.500,+5.000,+4.500,+6.500,-

+2.000,+1.800,+2.000,+1.800,+2.000,+1.800,+2.600,-

** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu (jedna cesta letecky, druhá autobusem)
Ve skupině může být uplatněna dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji (Orea Eleni) za cenu 10.990,- Kč s polopenzí nebo na 3. lůžku ve studiu a 4. a 5. lůžku v apartmánu (Akropolis)
za cenu 8.990,- Kč bez strav. U zájezdů s kombinovanou dopravou je dětská cena do 12-ti let 6.990,- Kč (Akropolis) a 8.990,- Kč (Orea Eleni). Počet dětských cen je omezen, max. 3 dětské eny
na 20. členů skupiny. 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 nebo obědem předposlední den zájezdu.

informace a rezervace: 581 605 080

cesta autobusem do Řecka trvá (z Břeclavi) cca 22 hodin

www.bontonck.cz

ŘECKO - Kamena Vourla / Nea Anchialos
nově v nabídce
CK BON TON

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“.

Hotel SISSY - plážový hotel v subtropické zahradě
se vzrostlými palmami přímo na oblázkové privátní pláži
v klidné jižní části letoviska. V blízkosti hotelu se nachází
několik obchůdků, restaurací a taveren.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, čtyřlůžkové pokoje s manželským lůžkem a patrovými
lůžky a rodinné pokoje se dvěmi ložnicemi pro 4-5 osob.
Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení (SWC, fén),
hotel Sissy

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

hotel Protessialos

Kamena Vourla

SAT/TV, telefon, mini lednici, klimatizaci a sejf (zdarma)
a balkón s výhledem na moře!
Vybavení: recepce, výtah, restaurace s venkovní terasou,
bar, venkovní bazén se slunečníky a lehátky (zdarma),
beach bar, disco club, animační a sportovní programy,
Wi-Fi v lobby (zdarma), šachy, pingpongový stůl, biliard
(za poplatek). Lehátka na pláži zdarma!
Stravování: polopenze, snídaně a večeře formou bohatého bufetu podávané v hotelové restauraci (vnitřní i
venkovní část). Plná penze - oběd - jednotné servírované
jídlo. Během dne možnost dokoupení občerstvení za velice příznivé ceny v beach baru.
Pláž: přímo na oblázkové pláži s pozvolným vstupem do
moře, plážový servis ZDARMA. Nabídka vodních sportů
za poplatek. Pláž navazuje přímo na hotelovou zahradu
stíněnou stromy a palmami.
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. V letovisku jsou k dispozici hřiště (fotbalové, volejbalové, beach
volejbalové...) pro skupiny.

Hotel PROTESSIALOS - se nachází pouhých 30 m od pláže a 100 m od centra letoviska s řadou
obchodů, restaurcí, taveren, barů, půjčoven apod.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje, některé s možností jedné
přistýlky. Všechny pokoje mají vlastní soc. zařízení (SWC,
fén), SAT/TV, telefon, mini lednici, klimatizaci a sejf (zdarma) a balkón (s přímým nebo bočním výhledem na moře).
Vybavení: recepce, lobby bar, výtah, jídelna, Wi-Fi (zdarma)
Stravování: snídaně i večeře formou bufetu (večeře jsou

Doprava: letecky z Brna
Náš názor: pohodový hotel, pokoje s úžasnými výhledy
na moře, krásnou zahradou, bazénem i pláží a příkladnou
péčí hotelového personálu o hosty. Pobyty ocení rodiny s
dětmi, senioři i mladí klienti.
hotel Sissy

hotel Protessialos

podávány v sesterském hotelu Laodamia 80m od hotelu
Protessialos)
Pláž: písečná (hrubý vulkanický písek) přímo před
hotelem, pláž je stíněna stromy, lehátka a slunečníky za
konzumace u plážového baru, na pláž navazuje park se
sportovišti, posezením a restauracemi
Doprava: letecky z Brna
Náš názor: NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE, živé letovisko,
nádherné moře, spoustu aktivit a možností výletů!

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

dnů/nocí

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
20.07. - 27.07.
8/7
27.07. - 03.08.
8/7

Hotel SISSY
Kamena Vourla
polopenze
plná penze

18.990,14.990,15.990,16.490,16.990,17.490,17.490,17.490,17.490,-

+3.000,+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,-

Hotel PROTESSIALOS
Nea Anchialos
snídaně
polopenze

14.990,13.990,14.290,14.490,14.990,15.490,15.490,15.490,15.490,-

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

termín

dnů/nocí

03.08. - 10.08.
8/7
10.08. - 17.08.
8/7
17.08. - 24.08.
8/7
24.08. - 31.08.
8/7
31.08. - 07.09.
8/7
07.09. - 14.09.
8/7
14.09. - 21.09.
8/7
21.09. - 28.09.
8/7
14.09. - 27.09.** 14/12

Hotel SISSY
Kamena Vourla
polopenze
plná penze

17.490,17.490,17.290,16.990,16.490,15.990,15.490,14.990,18.990,-

Hotel PROTESSIALOS
Nea Anchialos
snídaně
polopenze

+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,+1.750,+3.000,-

15.490,15.490,15.490,14.990,14.690,14.490,14.290,13.990,14.990,-

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

** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu (jedna cesta letecky, druhá autobusem) Ve skupině může být uplatněna dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji za cenu
9.990,- (Protessialos) a 10.990,- Kč (Sissy). U zájezdů s kombinovanou dopravou je dětská cena do 12-ti let 7.990,- Kč . Počet dětských cen je omezen, max. 3 dětské eny na 20. členů skupiny.
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 na recepci hotelu

široká nabídka fakultativních výletů pro skupiny

www.bontonck.cz

CHORVATSKO - Severní Dalmácie - Sv. Filip i Jakov www.bontonck.cz

penzion Pikolo - hlavní budova s restaurací

Penzion PIKOLO - rodinný penzion s pokoji a
apartmány se nachází v rezidenční zóně v blízkosti centra letoviska (řada obchůdků, restaurací, barů, stánků se
zmrzlinou, půjčovny aut, motorek, kol, vodní sporty i trh s
čerstvou zeleninou a ovocem). Pláže vysypané štěrkem
a pískem vhodné i pro děti jsou vzdáleny jen 120 m od
penzionu.
Ubytování: POKOJE - vkusně zařízené dvoulůžkové
pokoje s možností jedné přistýlky pro děti do 14-ti let
(možnost ubytovat maximálně tři dospělé, nebo dva dospělé, jedno dítě do 14-ti let a jedno dítě do 7-mi let bez
nároku na lůžko). Všechny pokoje mají balkón, vlastní

soc. zařízení (SWC), ledničku, rychlovarnou konvici,
SAT-TV, WiFi a klimatizaci zdarma.
APARTMÁNY - prostorné apartmány typu TRILO se
dvěma ložnicemi a obývací kuchyní s možností přistýlky
(rozkládací gauč). Apartmány mají dobře vybavenou
kuchyňku, vlastní soc. zařízení (SWC), balkón, SAT-TV,
klimatizaci a Wi-Fi zdarma.
Vybavení: restaurace s vnitřní i venkovní částí
Stravování: snídaně je formou bufetu (šunka, salám,
sýry, měkké sýry, vajíčka, uzeniny, máslo, džemy, med,
nutella, jogurty, pečivo.... káva, čaje, mléko, voda, limonáda...), večeře výběr z několika menu sestávajícího
z polévky, hlavního jídla, salátu, desertu, pečiva a vody,
možnost zajištění obědů (hlavní jídlo a salát).

interiér pokojů

pláž ve Sv. Filip i Jakov

Pláž: letovisko má několik krásných pláží s pozvolným
vstupem do moře vzdálených od 120 m od penzionu.
Pláže jsou ideální i pro rodiny s dětmi. Některé pláže
jsou štěrkové a částečně písčité, některé mají vstup do
vody po schodech. Na pláži jsou bary, restaurace, rychlá
občerstvení, zmrzlina, dětská hřiště, slunečníky a lehátka
za poplatek nebo za konzumaci u plážového baru.
Náš názor: penzion se skvělou atmosférou a výborným
jídlem. Poloha je ideální jak k centru městečka s historickým jádrem, plážím i procházkám do nedaleké Turanje
nebo většího rušeného letoviska Biograd n. M.
Doprava: autokary s klimatizací

CHORVATSKO - SEVERNÍ DALMÁCIE - SV. FILIP I JAKOV - pension PIKOLO - autokarové zájezdy - ceny za osobu
termín

26.05. - 04.06.
02.06. - 11.06.
09.06. - 18.06.
16.06. - 25.06.
23.06. - 02.07.

dnů/nocí

polopenze

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

8.990,9.490,9.690,9.990,10.900,-

termín

30.06. - 09.07.
07.07. - 16.07.
14.07. - 23.07.
21.07. - 30.07.
28.07. - 06.08.

dnů/nocí

polopenze

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

11.990,11.990,11.990,11.990,11.990,-

termín

04.08. - 13.08.
11.08. - 20.08.
18.08. - 27.08.
25.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.

dnů/nocí

polopenze

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

11.990,11.990,11.990,11.490,9.990,-

termín

dnů/nocí

polopenze

10/7
10/7
10/8

9.690,9.490,8.990,-

08.09. - 17.09.
15.09. - 24.09.
22.09. - 01.10.

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 14-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 5.990,- Kč (pobyty v černu a září), 7.990,- Kč (pobyty v červenci a srpnu). Počet dětských cen
je omezen na max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny. Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, ubytování a stravu (viz tabulka), 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

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

Penzion VELIMIR - útulný rodinný penzion

cca 200 m od pláže nabízí ubytování ve 2-4 lůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením a balkónem (některé s výhledem na moře). Strava je podávaná přímo
v jídelně penzionu. Dále je nabízeno ubytování ve vilách JURE, TEO a JOSKO (pokoje, studia a apartmány).
Penzion Velimir

Penzion je dlouhodobě nejoblíbenější ubytovací kapacitou
pro různé skupiny dospělých a rodin s dětmi.
Stravování: vlastní, polopenze (snídaně a večeře o dvou
chodech) nebo plná penze (pobyt začíná večeří a končí
obědem, obědy jsou podávány formou balíčku u snídaní)
Doprava: autokary s klimatizací
pláže v Gradacu

CHORVATSKO - MAKARSKÁ RIVIÉRA - GRADAC - pension VELIMIR, vila JURE a další vily - autokarové zájezdy - ceny za osobu
termín

dnů/nocí bez stravy polopenze

26.05. - 04.06.
02.06. - 11.06.
09.06. - 18.06.
16.06. - 25.06.
23.06. - 02.07.
30.06. - 09.07.

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

5.990,6.290,6.490,6.690,6.990,7.490,-

oběd formou
balíčku

+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,-

termín

dnů/nocí bez stravy polopenze

07.07. - 16.07.
14.07. - 23.07.
21.07. - 30.07.
28.07. - 06.08.
04.08. - 13.08.
11.08. - 20.08.

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

7.490,7.490,7.490,7.490,7.490,7.490,-

oběd formou
balíčku

+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,-

termín

dnů/nocí bez stravy polopenze

18.08. - 27.08.
25.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.
08.09. - 17.09.
15.09. - 24.09.
22.09. - 01.10.

10/7
10/7
10/7
10/7
10/7
10/8

7.490,6.990,6.690,6.490,6.290,5.990,-

oběd formou
balíčku

+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,+3.500,- +1.400,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 3.990,- Kč bez stravy (pobyty v černu a září), 5.990,-- Kč bez stravy. Počet dětských cen
je omezen na max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny. Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, 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

informace a rezervace: 581 605 080 / e-mail: bontonck@bontonck.cz

JIŽNÍ BULHARSKO - Primorsko - Severní a Jižní pláž
pláže v Primorsku

hotel Blíženci

pohled na Primorsko

interiér pokojů hotelu Blíženci

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

aquapark v Primorsku

Hotel BLÍŽENCI - rodinný hotel s kapacitou cca

50 lůžek se nachází v rezidenční části Primorska v první
linii před severní písečnou pláží. Ubytování je zajištěno
ve dvoulůžkových pokojích a rodinných pokojích a apartmá pro 2-4 osoby. Každý pokoj má balkón (nebo terasu),
vlastní soc. zařízení, TV, chladničku, rychlovarnou konvici,
klimatizaci a Wi-Fi (zdarma). K dispozici je skupinám
velká společná kuchyně.
Stravování: bez stravy, snídaně, polopenze nebo plná
penze podávaná ve vedlejším hotelu (snídaně formou
bufetu, obědy a večeře servírované) + rozpustné nápoje
a voda zdarma.
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna
nebo Prahy

interiér apartmánů hotelu Blíženci

rychlovarnou konvici, klimatizaci a Wi-Fi (zdarma). Hotel
má stylovou restauraci s možností posezení pro celou
skupinu.
Stravování: bez stravy nebo polopenze formou švédských stolů (při méně osobách strava servírovaná)
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna
nebo Prahy

hotel Panorama

Hotel PANORAMA - nově zrekonstruovaný
hotel nacházející se v srdci letoviska, přímo na jižní pláži
(jen pár schůdků na pláž). Ubytování je zajištěno ve 2-3
lůžkových pokojích s možností další přistýlky. Všechny
pokoje mají balkón, vlastní soc. zařízení, TV, chladničku,

pokoje hotelu Panorama

www.bontonck.cz

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

Jižní pláž před hotelem Panorama

BAZÉ

N!

pláž v Lozenci

jedné nebo dvou přistýlek. Všechny pokoje mají vlastní
soc. zařízení (SWC), balkón, ledničku a TV. Do centra letoviska cca 200 m, nákupní možnosti do 100 m od hotelu.
Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu), večeře
servírované (výběr z menu), nebo plná penze - jednoduché obědy, podávaná v místní restauraci
Doprava: autokary s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna
nebo Prahy

hotel Ativa

Hotel ATIVA - moderní hotel pro cca 50 osob

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

interiér pokoje hotelu Ativa

www.bontonck.cz

BULHARSKO - ceny autokarových a leteckých zájezdů
BULHARSKO - PRIMORSKO, LOZENEC - hotel BLÍŽENCI, PANORAMA a ATIVA - autokarové zájezdy - ceny 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.
09.08. - 20.08.
18.08. - 29.08.
27.08. - 10.09.

dnů/nocí

bez stravy

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

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

HOTEL BLÍŽENCI
snídaně
polopenze

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

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

plná penze

bez stravy

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

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

HOTEL PANORAMA
snídaně
polopenze

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

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

HOTEL ATIVA
snídaně
polopenze

plná penze

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

8.490,8.990,9.490,9.490,9.490,9.490,9.490,8.990,8.490,-

+3.240,+2.430,+2.430,+2.430,+2.430,+2.430,+2.430,+2.430,+3.240,-

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 4.490,- Kč + strava (pobyty v černu a září), 5.990,- Kč + strava (pobyty v červenci a srpnu).
Počet dětských cen je omezen na max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny. 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

BULHARSKO - PRIMORSKO, LOZENEC - hotel BLÍŽENCI, PANORAMA a ATIVA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy na 11 a 12 dnů - ceny za osobu
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

bez stravy

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

11.990,13.490,14.490,13.990,14.490,13.990,14.490,11.490,-

HOTEL BLÍŽENCI
snídaně
polopenze

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

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

plná penze

bez stravy

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

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

HOTEL PANORAMA
snídaně
polopenze

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

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

HOTEL ATIVA
snídaně
polopenze

plná penze

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

13.990,14.490,15.490,14.990,15.490,14.990,15.490,13.490,-

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

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 7.990,- Kč + případná strava. Počet dětských cen je omezen na max. 3 dětské ceny na
20. členů skupiny. 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 - PRIMORSKO - hotel BLÍŽENCI, PANORAMA - letecky z Ostravy, Brna a Prahy na 8 dnů - ceny za osobu
termín

HOTEL BLÍŽENCI

HOTEL PANORAMA

dnů/nocí bez stravy snídaně polopenze plná penze bez stravy snídaně polopenze plná penze

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.

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

10.490,10.990,11.490,11.990,11.990,11.990,11.990,-

+910,+910,+910,+910,+910,+910,+910,-

+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,-

10.490,10.990,11.490,11.990,11.990,11.990,11.990,-

+910,+910,+910,+910,+910,+910,+910,-

+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,-

termín

HOTEL BLÍŽENCI

HOTEL PANORAMA

dnů/nocí bez stravy snídaně polopenze plná penze bez stravy snídaně polopenze plná penze

02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.

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

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

+910,+910,+910,+910,+910,+910,-

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

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

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

+910,+910,+910,+910,+910,+910,-

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

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

Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce v pokoji ve výši 7.990,- Kč + případná strava. Počet dětských cen je omezen na max. 3 dětské ceny na
20. členů skupiny. 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
pláže v Primorsku

pláž v Lozenci

Na vyžádání také hotely s all inclusive s leteckou i autokarovou dopravou.
informace a rezervace: 581 605 080 / e-mail: bontonck@bontonck.cz

Poznávací zájezdy, zájezdy se sportovní tématikou, zájezdy pro školy a zuš – tipy pro vás
Jednodenní poznávací zájezdy - libovolné termíny
RAKOUSKO – Vídeň, Wasserlochklam + Hochkar, Medvědí soutěska, Őtschargäben + Mariazell, Údolí Dunaje – Wachau
POLSKO – Krakov, Vratislav | MAĎARSKO – Budapešť, Termální lázně – Mosonmagyarovár / Györ / Sárvár | SLOVENSKO – Bratislava,
Termální lázně – Podhájská, Slovenský ráj, Štrbské pleso

Vícedenní poznávací zájezdy - autokarem - libovolné termíny
POLSKO – Dolní Slezsko | SLOVENSKO A POLSKO – Vysoké Tatry a Zakopane | RAKOUSKO – Salzburg a Orlí hnízdo
HOLANDSKO | ITÁLIE – Toskánsko | SLOVINSKO – pohodová turistika a koupání v lázních Ptuj, jeskyně Jama Pekel, vinařství, Maribor
SLOVINSKO – jezero Bled, Ljubljana, Julské Alpy a Triglavský NP, jeskyně Postojna, Škoflja Loka | SLOVINSKO A ITÁLIE – pobřeží Jadranu
– Porotož, Koper, Isola, Piran, Terst, zámek Miramare, Ljubljana, jeskyně Postojna | CHORVATSKO – NP Plitvická jezera, NP vodopády Krka, Zadar, Vodice...
ŘECKO – různé poznávací okruhy autokarem i letecky, pobytově-poznávací zájezdy

Vícedenní poznávací zájezdy - letecky – libovolné termíny
BARCELONA | ISTANBUL | ARMÉNIE | ARMÉNIE A GRUZIE | IZRAEL A PALESTINA
OMÁN | VIETNAM | VIETNAM A KAMBODŽA | SRÍ LANKA | JORDÁNSKO
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY – poznávací okruhy s různým zaměřením
Adventní zájezdy - jednodenní i vícedenní adventní zájezdy
ČESKÁ REPUBLIKA | SLOVENSKO | RAKOUSKO | MAĎARSKO | NĚMECKO | SLOVINSKO
ŠPANĚLSKO | CHORVATSKO

Zájezdy se sportovní tématikou nejen pro střední školy, team building a adapťáky

CHORVATSKO – pobyt u moře, zajištění atletického / fotbalového stadionu, kurtů apod., možnost zajištění přátelských utkání apod.
ŘECKO / BULHARSKO / CHORVATSKO – pobytové zájezdy se připravenými sportovními plochami pro cvičení aerobiku, jógy apod.
POBYTY U MOŘE se sportovním programem – vodní sporty, kola, beach volejbal apod.
Zájezdy pro ZUŠ
Připravíme nabídku na zájezd pro hudební i taneční obory, školní sbory apod. s přípravou koncertu (například u moře apod.)

Rádi Vám připravíme nabídku jakéhokoli poznávacího zájezdu v jakémkoli termínu dle Vašeho
přání a finančních možností s autokarovou i leteckou dopravou.
Stačí nás oslovit, zcela nezávazně Vám připravíme nabídku. Mile Vás překvapíme kvalitou i cenou!
www.bontonck.cz

MAĎARSKO - termální lázně - Bükfürdő

www.bontonck.cz
Bükfürdő - druhé největší maďarské lázně o rozloze
13 ha leží blízko rakouských hranic pouhých 15 km od
dalšího lázeňského městečka Sárvár. V termálních lázních očekávají hosty kryté, částečně kryté a otevřené
bazény (celkem 14 bazénů), z nichž termální bazény
jsou o teplotě 32-34 °C, léčebné bazény 32-39 °C
a dětské bazény 28-32 °C, rekreační park s tobogány,
divokou řekou, tryskami a vířivkou. Zastřešená část
lázní je doplněna velkým venkovním areálem s letním
koupalištěm, saunovým světem a částí lázní nabízející masáže a léčebné procedury. Léčivé účinky ocení
zejména lidé trpící problémy pohybového ústrojí
a rekonvalescenci poúrazových stavů.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
BÜKFÜRDŐ

Penzion PATRÍCIA - nachází se v blízkosti

Autokarový zájezd na 4 dny/3 noci
s polopenzí a vstupy do termálních lázní!
bazén penzionu Patrícia

centra lázeňského městečka Bük
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky s vlastním soc. zařízením (sprcha + WC), SAT-TV. Dále
možnost rodinných pokojů se dvěmi ložnicemi s možností
jedné přistýlky (některé mají kuchyňku) a s vlastním soc.
zařízením (sprcha + WC), SAT-TV.

Termín: dle požadavku skupiny
Ubytování s polopenzí v penzionu

Programu zájezdu:

penzion Patrícia

Vybavení: parking, bazén, zahrada s grilem, sauna,
Wi-Fi, restaurace
Stravování: snídaně formou bufetu, možnost zajištění
večeří za příplatek, vynikající domácí kuchyně podávaná
přímo v jídelně penzionu Patrícia
Lázně: cca 2,5 km od lázeňského komplexu
Náš názor: velmi příjemný penzion s rodinnou atmosférou za výbornou cenu

1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do Bükfürdö, koupání v lázních, večer odjezd na ubytování, večeře
2. den: snídaně (švédský stůl), celodenní pobyt v lázních
Bükfürdő, večeře
3. den: snídaně (švédský stůl), celodenní pobyt v lázních
Bükfürdő, večeře
4. den: snídaně (švédský stůl), dopoledne koupání v lázních Bükfürdő, odpoledne odjezd zpět do ČR, návrat ve
večerních hodinách
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3 x ubytování s polopenzí, 4 x celodenní vstupy do lázní, průvodce, pojištění
CK ve smyslu zák. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč.
léčebných výloh a storna a připojištění COVID 50,- Kč/
os./den, lázeňská taxa (cca 2,- Euro/os./noc - platí se na
místě), příplatek za jednolůžkový pokoj

ZÁJEZDY V LIBOVOLNÉM TERMÍNU, NA LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ, ODJEZDY Z CELÉ ČR, K DISPOZICI TAKÉ HOTELY S POLOPENZÍ A ALL INCLUSIVE – NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
PODROBNÉ PROGRAMY ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ. Pro kolektivy zajistíme uvedené poznávací zájezdy v jakémkoli termínu!
Připravíme také jakýkoli jiný zájezd dle přání a požadavků kolektivu včetně speciálních exkurzí (návštěva školy, sportovišť, organizací apod.)...

Zájezdy s autokarovou dopravou:
Pro 15 platících je zahrnuta 16. osoba v ceně,
která hradí pouze pobytové taxy, případně stravu
a pojištění. Při skupině 49 osob poskytujeme
4 místa a další výhody pro organizátory...
Zájezdy s leteckou dopravou:
Slevy a výhody pro organizátory skupiny budou vždy
dohodnuty individuálně.

Již 33 let zkušeností a záruky pro skupinové zájezdy!
• Jsme připraveni konzultovat veškeré Vaše případné
požadavky a přání i na osobní schůzce ve Vašem městě.
• Na přání připravíme jakýkoli zájezd dle Vašich požadavků
a finančních možností.
• Nabízíme samostatnou dopravu na lyžařské zájezdy,
školní výlety, firemní akce za bezkonkurenční ceny !!!
• Ve všech destinacích je k dispozici široká nabídka
fakultativních výletů - rádi Vám zašleme konkrétní
nabídku dle Vašich požadavků.

Skupinové ceny jsou kalkulovány při obsazení všech
lůžek (vč. přistýlek) v ubytovacích kapacitách !!!
Jednolůžkové pokoje jsou vždy za příplatek,
dvoulůžkové pokoje zcela minimálně!
Při obsazení jen části autobusu bude dohodou
účtován poplatek za odjezdové místo.

BON TON, s.r.o., Masarykovo nám. 17, 753 01 HRANICE
tel: 581 605 080, mobil: 604 252 146, e-mail: bontonck@bontonck.cz

aktualizace: 10.11.2022

Cena je kalkulována pro skupiny od 15-ti a více osob.

