
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástupní místo a čas odjezdu: 
je uvedeno na pokynech k odbavení, pečlivě toto místo a čas zkontrolujte, případné nesrovnalosti obratem hlaste CK BON TON,
Hranice tel. 581 605 080!!
nástupní čas je chápán jako čas odjezdu. Dostavte se proto na nástupní místo min.  15 minut před odjezdem. Při odjezdu
autobusu může dojít ke zpoždění autokaru. Při větším zpoždění můžete kontaktovat horkou linku CK BON TON.
Zavazadla: !!!!Počet zavazadel do busu je omezen – doporučujeme 1 zavazadlo na osobu a jednu příruční tašku pro 2 osoby.
Váha zavazadel na osobu 15 kg + příruční zavazadlo 5 kg. Doporučujeme kufry či sport. tašky. 
ZÁKAZ PŘEPRAVY KARTONŮ S PIVEM A MINERÁLKAMI !!! ZÁKAZ PŘEPRAVY ZVÍŘAT !!!
-       přeprava je zajištěna autokarem  s klimatizací, WC a DVD. V průběhu cesty si můžete objednat u řidiče kávu, čaj, pivo a
nealko nápoje.
-       cesta probíhá bez delších plánovaných přestávek, hygienické pauzy jen na nezbytnou dobu cca co 3-4 hodiny (dle aktuální
dopravní situace s přihlédnutím na dodržování platných právních předpisů, jimiž jsou dopravci vázáni).
-       zájezdy jezdí bez průvodce na cestu. Cestující se během cesty i odbavení na hraničních přechodech řídí organizačními
pokyny řidičů či zaměstnanců CK.
-       příjezd na místo následující den dopoledne, při delším čekání na hraničních přechodech nebo při komplikované dopravní
situaci na trase v odpoledních hodinách.
-       připravte si drobné mince Euro na hygienické zařízení po cestě. 
-       Pozor: obzvláště na hraničních přechodech je pod vysokou pokutou zakázáno vykonávat potřebu na jiném místě, než na
veřejných WC (nemožno tedy v přírodě !!!)
-       pro pohodlné cestování doporučujeme vzít s sebou malý polštářek nebo nafukovací límec, mokrý ručník nebo hygienické
ubrousky s toal. vodou, kinedryl apod., pohodlný oděv i obuv, malou přikrývku.    
-       CK připravuje na každou jízdu autokaru zasedací pořádek, který je sestavován na základě zakoupených místenek (každý
klient má možnost nejpozději 72 hodin před odjezdem doobjednat si místenku za cenu 300,- Kč/os./oba směry a tím si zajistit
požadované místo v autobuse). Zasedací pořádek nemůže být řidiči měněn. Prosím respektujte jej. 

BON TON, s.r.o., CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Masarykovo nám. 17, 75301 Hranice, Czech Republic
Tel: 00420 581 605 080 Nonstop linka 00420 604 252 146
E-mail: pokyny@bontonck.cz, www.bontonck.cz

Chorvatsko - Gradac

VŠEOBECNÉ INFORMACE K ZÁJEZDU
rezervační číslo: 210563

Vážený zákazníku,
nejprve nám dovolte, abychom Vám poděkovali,  že jste si zvolili právě naši kancelář k zajištění Vaší dovolené. Rádi
bychom Vás ujistili, že se maximálně vynasnažíme, abyste byli s našimi službami spokojeni a aby Vaše dovolená s námi
patřila mezi  ty nejhezčí.  Nyní se Vám dostávají  do rukou praktické informace. V případě nejasností  nás neváhejte
kontaktovat.

VOUCHER, DOKUMENTY NA CESTU
-      základním dokumentem pro  čerpání  služeb  v  průběhu  zájezdu  je  dokument  POKYNY A  INFORMACE K
ODBAVENÍ, který nese důležité informace o místě a času odjezdu, ubytování, formě stravování a dalších službách,
které má klient objednány a zaplaceny.

-     PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE VŠECHNY ÚDAJE UVEDENÉ NA VOUCHERU, v případě jakékoli nesrovnalosti,
nejasnosti či Vašeho dotazu nás prosím kontaktujte telefon 581 605 080 nebo mobil 604 252 146 !!!
-     Vouchery, pojišťovací karty včetně rozsahu pojištění jsou vytvořeny a zasílány tak, aby bylo akceptovatelné při
pouhém vytištění (není tady třeba originálů uvedených dokladů). Klient je povinen tyto doklady vytisknout a vzít s
sebou na zájezd.

DOPRAVA

Trasa cesty



 

 

 

 

-Brno, Vídeň, Graz, Maribor, Zagreb, Gradac (tedy přes Rakousko) 
alternativně
-Brno, Bratislava, Csorna, Szombathely, Zagreb, Gradac (tedy přes Maďarsko)

 

 

 

 

-období letních dovolených přináší v letoviscích i zvýšenou míru hluku spojeného s rušnějším životem a dopravní obslužností letovisek, který
nemůžeme ovlivnit. Přibalte s sebou vhodný repelentní přípravek (např. elektrický) pro případ možného výskytu hmyzu!
-Chorvatsko přísně upravuje dovoz potravin do země (speciálně syrové maso, mléčné výrobky), v případě potřeby se pro aktuální informace
obraťte na internetový portál Ministerstva zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz či na diplomatické zastoupení Chorvatska v ČR (kontakty
jsou taktéž k dispozici na www.mzv.cz) 

 

 

 

 

!!! BERTE PROSÍM NA ZŘETEL MAXIMÁLNÍ POVOLENOU HMOTNOST ZAVAZADEL VČETNĚ PŘÍRUČNÍCH - 20 KG/OSOBA. V případě
nedodržení tohoto limitu hrozí převažování autobusu na hraničním přechodu a tak i prodloužení celkové doby přepravy. Každý další 1 kg
navíc může být účtován dle platného přepravního řádu !!  Zákaz platí pro převoz kartonů alkoholických či nealkoholických nápojů !!!

 

 

 

 

-v den odjezdu je nutno uklidit pokoje, studia (apartmány), vynést odpadky a opustit ubytování  v hodinu, kterou určí delegát nebo domácí v
místě pobytu. Ubytování na pokojích hotelů a penzionů či studiích a apartmánech je možné podle běžných mezinárodních zvyklostí, až na
výjimky, v den příjezdu nejdříve po 14. hodině, a v den odjezdu se pokoje musí uvolnit až na výjimky, do 9-10. hodiny. (delegáti, či domácí
určí místo uložení zavazadel, tak aby jste čas čekání na ubytování či odjezd autokaru mohli využít pobytem na pláži či v letovisku)

 

 

 

 

 

U autokarových zájezdů do Chorvatska můžete cestovat buď na platný občanský průkaz nebo na cestovní pas platný minimálně 1 den po
návratu z dovolené. Ujistěte se před odjezdem, že máte doklad v pořádku a že si na cestu opravdu berete svůj platný cestovní doklad !!!
UPOZORŇUJEME, ŽE KAŽDÉ DÍTĚ DO 15 LET MUSÍ MÍT VLASTNÍ CESTOVNÍ DOKLAD A TO PŘI KAŽDÉM VÝJEZDU Z ČR.

 

 

 

 

VILA TEO
Poloha: nachází se cca 150 m od pláže a cca 200 m od centra letoviska
Ubytování: je zajištěno ve 2-4 lůžkových studiích a 4-5 lůžkových apartmánech se dvěmi ložnicemi s možností přistýlky, každé studio nebo
apartmán je vybaven kuchyňským koutem s vlastním sociálním zařízením, balkónem nebo terasou. Většina studií i apartmánů má výhled na
moře (přímý nebo boční) a TV. Povlečení je na místě k dispozici, ručníky na začátku turnusu vždy 1x malý na osobu. Hygienické a úklidové
prostředky jako je jar, utěrka apod. doporučujeme přibalit s sebou. Vybavení: před vilou je posezení s grilem stíněné stromy. Některá studia
mají možnost využití Wi-Fi za poplatek 5,- Euro/týden a klimatizace za poplatek 5,- Euro/den. 
ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY:
 http://www.bontonck.cz/zajezdy/chorvatsko/makarska-riviera/gradac/vila-teo-17020405/?persons=18,18

 

 

 

 

- vlastní nebo polopenze ve vile Velimir
Polopenze je podávána v klimatizované jídelně penzionu Velimir (delegát při informační schůzce ukáže). Česká a chorvatská
kuchyně. Snídaně je formou bufetu (pečivo, salám, sýr, pomazánka, zelenina, džem, máslo, nutela,  med, jogurt, lupínky, káva,
čaj, ovocá šťáva), večeře jednotné servírované menu, salát nebo dezert  a ovoce, voda nebo ovocná šťáva. Možnost zakoupit u
kuchařek české pivo, kávu, frapé v korunách/ eurech nebo kunách. Klienti, si mohou ve většině případů dokoupit stravu také u
delegáta na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorvatskou měnou je Kuna (HRK), směna Českých korun, Eur, USD apod. je nabízena v řadě směnáren, na poště přímo v letovisku (kurzy
měn jsou velmi podobné jako při výměně v ČR), přesto doporučujeme vyměnit si část finančních prostředků na Chorvatské Kuny již před
odjezdem v ČR, vyhnete se tak potřeby okamžitě po příjezdu hledat směnárnu.  Chorvatská měna –1 HRK (Kn - Kuna) = cca 3,50 Kč. 

 

 

 

 

 

V Chorvatsku platí stejný čas jako v ČR.

Upozornění

Zavazadla

REŽIM STŘÍDÁNÍ TURNUSŮ

CESTOVNÍ DOKLADY

UBYTOVÁNÍ

STRAVOVÁNÍ

POJIŠTĚNÍ - LÉKAŘSKÁ POMOC
-     každý klient musí být pojištěn na léčebné výlohy v zahraničí!!! Delegát Vás bude po příjezdu informovat o lékařské
a farmaceutické službě v daném letovisku. Klienti pojištěni v naší CK využívají služeb komplexního cestovního pojištění
UNIQA. Rozsah a pojišťovací karta je zasílána spolu s voucherem. Kartička pojištění je přenosná, pro všechny naše
klienty totožná.

MĚNA

ČASOVÝ POSUN



 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Velvyslanectví ČR v Chorvatsku -  Veleposlanstvo ČR
Radnička cesta 47/VI, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel.: 00385(0)1/6177246, 6192105, 6192112 
Konzulární jednatelství ČR v Chorvatsku
Obala H.N.P. 5/III, 21 000 Split
Tel. 00385/(0)21344866
.
Tísňová linka:                   tel. 112
První pomoc:                     tel. 194       
Policie:                         tel. 192              
Pomoc při autonehodě:            tel. 1987
Hasiči:                          tel. 193

 

 

 

 

 

-po příjezdu do místa ubytování Vás delegát nebo ubytovatel ubytuje a předá Vám informaci, kdy a kde se bude konat informační schůzka
(nebo provede delegát základní informační schůzku ihned po příjezdu). Delegát bude klientům k dispozici ve vyhrazené době obvykle v
kanceláři našeho místního partnera CK PAŠKAL d.o.o. Sledujte prosím nástěnky s aktuálními a důležitými informacemi !!
Kontakt na delegáty  – Lenka a Teo Bartulovič 00385996697183

 

 

 

 

-v místě pobytu Vám při informační schůzce delegát nabídne aktuální možnost účasti na fakultativních výletech pořádaných místními
partnery. 
Orientační ceny výletů Gradac:
Korčula –lodní výlet – celodenní – oběd – 220 kn
Pelješac –Hvar  - lodní výlet – oběd – 140 kn
Večerní  výlet lodí – 90 kn
Bačinská jezera – busem  - půldenní výlet – 100 kn
Medugorje – celodenní výlet busem - 200 kn
Mostar – celodenní výlet busem – průvodce - 260kn
Rafting na řece Cetina – celodenní výlet – průvodce – 250 kn
Dubrovník  – 280 kn
 .
!!!!UPOZORNĚNÍ !!!!
Vzhledem ke každoročním úrazům a úmrtím při individuálních túrách do pohoří Biokovo, důrazně žádáme abyste takovou cestu předem
oznámili delegátovi a na túru byli řádně vybaveni (dostatek pitné vody, kvalitní trekovou obuv, oblečení do chladného a deštivého počasí a
nabitý mobilní telefon !!)

 

 

 

 

Pláž je oblázková cca 150 m, pozvolný vstup do moře, sprchy na pláži.
 

 

 

 

 

Dobré ráno/den/večer       Dobro jutro/Dobar dan/večer
Na shledanou               Do vidženja
Prosím                     Molim
Děkuji                     Hvala
Promiňte                   Izvinite
Včera/dnes/zítra           jučer/danas/sutra
Den/týden/měsíc/rok        dan/tjedan/mjeses/godina
Kde/kdy/jak                gdje/kada/kako
Vlevo/vpravo               lijevo/desno
Levný/drahý               jeftin/skup
Nerozumím                 Ne razumijem
Pomozte mi prosím         Molim vas pomozite mi

OBECNÉ INFORMACE

DŮLEŽITÉ ADRESY A TELEFONNÍ ČÍSLA

DELEGÁT

FAKULTATIVNÍ VÝLETY

PLÁŽE A PLÁŽOVÝ SERVIS

Malý slovníček užitečných výrazů



Upozornění
období  letních dovolených přináší  v  letoviscích i  zvýšenou míru  hluku spojeného s  rušnějším životem a dopravní
obslužností letovisek, který nemůžeme ovlivnit. Přibalte s sebou vhodný repelentní přípravek (např. elektrický) pro případ
možného výskytu hmyzu!

(naleznete je také na našich wwwVěnujte pozornost všeobecným podmínkám, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy
stránkách) - zde odkaz:
http://www.bontonck.cz/vop
kde jsou uvedeny další důležitá upozornění!

Certifikát pojištění proti úpadku
http://www.bontonck.cz/dokumenty/pojisteni_proti_upadku.pdf

Karta pojištění proti úpadku

http://www.bontonck.cz/dokumenty/karta_pojisteni.pdf

Reklamační řád ke stažení
http://www.bontonck.cz/dokumenty/Reklamacni_rad.pdf

Reklamační protokol ke stažení
http://www.bontonck.cz/dokumenty/Reklamacni_protokol.pdf

Žádáme Vás, abyste tyto informace laskavě sdělili i ostatním účastníkům zájezdu, kteří s Vámi cestují!

Jménem cestovní kanceláře BON TON Vám přejeme šťastnou cestu, řadu příjemně strávených chvil při Vaší dovolené,
mnoho nezapomenutelných zážitků a příjemných setkání se zajímavými lidmi.

kolektiv CK BON TON


