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POLETNI BONUSOVI HITI
Izbor iz celotne ponudbe

Hotel MAXIM 4*

MAKARSKA

53 € (junij)  65 € (julij)  72 € (avgust) 53 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču tudi do 14 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (10.6.-9.9.).

HN BOŽAVA 3* (Lavanda, Agava, Mirta)

37 € (junij)  54 € (julij)  63 € (avgust) 37 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču tudi do 14 let BREZPLAČNO. 

TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (10.6.-9.9.).
BREZPLAČNA pijača iz šankomata ob večerji.

Hotel BIOKOVKA 3*

47 € (junij)  62 € (julij)  73 € (avgust) 46 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 7 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 3 dni bivanja.

ZADAR Hotel DONAT 3*

379 € (odhod 16.9., 7 dni)
Cena all inclusiva po osebi s vključenim prevozom:

TT 1,1 €/dan. Možnost enoposteljnih sob - povprašajte za ceno.

KORČULA Hotel PORT 9 4*

67 € (junij)  87 € (julij)  93 € (avgust) 53 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 7 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 4 dni bivanja (17.6.-2.9.).

DUGI OTOK

Skupinski odhod z avtobusom

RAB Hotel SAHARA/RAB 3*

53 € (junij)  73 € (julij)  85 € (avgust) 39 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 7 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 3 dni bivanja.
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SUPETAR, LABRANDA VELARIS Village 3*

48 € (junij)  65 € (julij)  78 € (avgust)  48 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT na recepciji. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja (7.7.-1.9.).

SUPETAR, LABRANDA VELARIS Resort 4*

65 € (junij)  94 € (julij)  105 € (avgust)  65 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT na recepciji. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja (7.7.-1.9.).

BRAČ - SUPETAR

IZOLA depan. SAN SIMON 3*

63 € (junij)  76 € (julij)  76 € (avgust)  54 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 15 let BREZPLAČNO.
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 4 dni bivanja (23.6.-3.9.).

STRUNJAN hotel SALINERA 4*

63 € (junij)  78 € (julij)  78 € (avgust)  58 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 15 let BREZPLAČNO.
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 4 dni bivanja (23.6.-3.9.).

PORTOROŽ hotel VILE PARK 3*

71 € (junij)  84 € (julij)  84 € (avgust)  62 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO.
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 4 dni bivanja (23.6.-3.9.).

NOVIGRAD Aminess h. LAGUNA 3*

65 € (junij) 72 € (julij)  89 € (avgust)  45 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 7 let BREZPLAČNO.
TT na recepciji. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja (21.7.-20.8.).
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UMAG, penzion ADRIATIC 1*

POREČ

37 € (junij)  48 € (julij)  51 € (avgust)  37 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan.  Minimalno 5 dni bivanja.

Apartmaji LANTERNA 2*

45 € (junij)  49 € (julij)  59 € (avgust)  42 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Možnost bivanja do 6 oseb - cenovni hit za družinski oddih.
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja (29.7.-20.8.).

RABAC hotel NARCIS 4*

51 € (junij)  59 € (julij)  75 € (avgust)  41€ (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 7 let BREZPLAČNO.
TT na recepciji. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (24.6.-2.9.).

BANJOLE Resort CENTINERA 3*

57 € (junij)  63 € (julij)  74 € (avgust)  83 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 6 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (17.6.-26.8.).

MEDVEJA mobilne hišice MEDVEJA 3*

88 € (junij) 129 € (julij)  144 € (avgust)  45 € (september)
Cena najema mobilne hišice na dan od:

Možnost bivanja do 6 oseb v eni hišici.
TT na recepciji. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja (21.7.-20.8.).

POREČ, hotel MEDITERAN 3*

61 € (junij)  78 € (julij)  93 € (avgust)  43 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja.

POREČ, hotel DELFIN 2*

34 € (junij)  49 € (julij)  52 € (avgust)  34 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja.

VRSAR, resort KOVERSADA 2*

55 € (junij) 73 € (julij, avgust) 37 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 3 dni bivanja.
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OMIŠALJ, penzion DELFIN 3*

NJIVICE

46 € (junij)  66 € (julij)  77 € (avgust)  46 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (14.7.-20.8.).

Hotel MAGAL by Aminess 3*

47 € (junij)  62 € (julij)  73 € (avgust) 46 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 7 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 3 dni bivanja.

RAB Valamar hotel PADOVA 4*

116 € (junij)  152 € (julij)  167 € (avgust)  76 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 3 dni bivanja.

MALI LOŠINJ hotel VESPERA 4*

85 € (junij)  105 € (julij)  121 € (avgust)  75 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 5 let BREZPLAČNO.
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (10.7.-27.8.).

SELCE, hotel in depandanse SLAVEN 3*

53 € (junij)  77 € (julij)  88 € (avgust) 53 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (14.7.-20.8.).

CRIKVENICA, resort AD TURRES 3*

48 € (junij)  67 € (julij)  77 € (avgust)  48 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (14.7.-20.8.).

DRAMALJ, resort KAČJAK 2*

35 € (junij)  46 € (julij)  53 € (avgust)  35 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (14.7.-20.8.).

RAB Hotel VELI MEL 3*

58 € (junij)  81 € (julij)  95 € (avgust) 43 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 3 dni bivanja.
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PETRČANE, hotel PINIJA 4*

47 € (junij)  62 € (julij)  73 € (avgust)  46 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 7 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (8.7.-26.8.).

PETRČANE, Family hotel  DIADORA 5*

230 € (jun.) 309 € (jul.)  339 € (avg.)  149 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 18 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (8.7.-26.8.).

KUKLJICA Resort ZELENA PUNTA 3*

61 € (junij)  109 € (julij)  115 € (avgust)  61 € (september)
Cena najema apartmaja na dan od:

Na voljo različni tipi apartmajev za do 5 oseb.
TT na recepciji. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja (8.7.-26.8.).

STARIGRAD mobilne hišice PAKLENICA 4*

157 € (junij)  193 € (julij)  241 € (avgust)  96 € (september)
Cena najema mobilne hišice na dan od:

Manjši, lepo urejen kamp, primeren za družinski oddih.
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 6 dni bivanja (1.7.-19.8.).

ZATON

MURTER hotel COLENTUM 3*

65 € (junij)  91 € (julij)  104 € (avgust)  71 € (september)
Cena nočitve z zajtrkom po osebi na dan od:

Otrok do 6 let brez ležišča BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 3 dni bivanja. Doplačilo večerje 18 €/dan.

ZATON HOLIDAY Resort  3*/4*

74 € (junij)  115 € (julij)  132 € (avgust)  45 € (sept.)
Cena najema apartmaja 3* na dan od:

Na voljo različni tipi apartmajev za do 6 oseb (3* in 4*). 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja.
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BIOGRAD, hotel ADRIATIC 3*

72 € (junij)  86 € (julij)  103 € (avgust) 66 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja.

BIOGRAD mobilne hišice SOLINE 3*

99 € (junij)  182 € (julij)  222 € (avgust)  78 € (september)
Cena najema hišice na dan od:

Na voljo različni tipi hišic za bivanje do 7 oseb hkrati.
TT na recepciji. Prihodi vsak dan. Minimalno 3 dni bivanja.

Sv. FILIP i JAKOV Hotel VILA DONAT 3*/4*

83 € (junij)  91 € (julij)  107 € (avgust)  83 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 6 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (8.7.-26.8.).

PAKOŠTANE Resort PINE BEACH 2*

48 € (junij)  62 € (julij)  86 € (avgust)  48 € (september)
Cena all inclusive lighta po osebi na dan od:

V družinskih hišicah otroci tudi do 18 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 2 dni bivanja.

BIOGRAD, hotel ILIRIJA 4*

76 € (junij)  90 € (julij)  106 € (avgust) 70 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja.

BIOGRAD, hotel KORNATI 4*

70 € (junij)  84 € (julij)  99 € (avgust) 63 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja.

BIOGRAD, hotel ADRIA 3*

84 € (junij) 95 € (julij) 125 € (avgust)   72 € (sept.)
Cena all inclusive lighta po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 14 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 6 dni bivanja (1.7.-26.8.).

BIOGRAD Resort SAN ANTONIO 3*

79 € (junij)  89 € (julij)  99 € (avgust)  79 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na do 6 let brez ležišča BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja (1.7.-2.9.).
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49 € (junij)  54 € (julij)  59 € (avgust)  49 € (september)
Cena najema apartmaja na dan od:

Na voljo različni tipi apartmajev  za do 8 oseb.
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan / SOBOTA, SREDA (14.7.-26.8.).

62 € (junij)  74 € (julij)  85 € (avgust) 44 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok do 3 let brez ležišča BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 3 dni bivanja.

BRELA, Bluesun hotel MAESTRAL 4*

85 € (junij)  132 € (julij, avgust) 85 € (september)
Cena nočitve z zajtrkom po osebi na dan od:

Prenovljen hotel z izvrstno ponudbo.
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 6 dni bivanja (1.7.-2.9.).

61 € (junij) 102 € (julij, avgust)  56 € (september)
Cena najema apartmaja na dan od:

Na voljo različni tipi apartmajev za do 6 oseb.
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja (10.6.-9.9.).

PIROVAC zasebni apartmaji 3*

TROGIR - SEGET apartmaji MEDENA 3*

37 € (junij) 51 € (julij) 64 € (avgust) 37 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (14.7.-20.8.).

BAŠKO POLJE TN ALEM 2*

VODICE hotel IMPERIAL PARK 3*

BRELA, Bluesun hotel MARINA 3*

64 € (junij)  94 € (julij)  97 € (avgust) 64 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 7 dni bivanja (1.7.-2.9.).

BRELA

Otrok do 12 let na pomožnem ležišču BREZPLAČNO. 



POLETNI BONUSOVI HITI                                                                         www.bonus.si

POVPRAŠAJTE            02/229-75-30           03/428-22-60           info@bonus.si

38 € (junij)  61 € (julij)  66 € (avgust) 38 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. 

50 € (junij)  60 € (julij)  74 € (avgust) 43 € (september)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja.

HVAR - JELSA, hotelsko naselje FONTANA 2*

41 € (junij)  47 € (julij)  56 € (avgust) 41 € (sept.)
Cena polpenziona po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (8.7.-26.8.).

95 € (junij) 144 € (julij, avgust) 95 € (september)
Cena all inclusive lighta po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 14 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 6 dni bivanja (1.7.-26.8.).

LASTOVO hotel SOLITUDO 3*

BOL NA BRAČU Bluesun hotel BONACA 3*

84 € (junij) 130 € (julij, avgust) 84 € (september)
Cena nočitev z zajtrkom po osebi na dan od:

TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 6 dni bivanja (1.7.-26.8.).

BOL NA BRAČU Bluesun hotel BORAK 3*

VIS hotel ISSA 3*

HVAR - JELSA, hotel HVAR 3*

55 € (junij)  69 € (julij)  83 € (avgust) 46 € (sept.)
Cena all inclusiva po osebi na dan od:

Otrok na pomožnem ležišču do 12 let BREZPLAČNO. 
TT 1,4 €/dan. Prihodi vsak dan. Minimalno 5 dni bivanja (8.7.-26.8.).

HVAR - JELSA


