
       Makarska, dům Peco         

MAKARSKA  - přístavní  a  turistické  městečko  Makarska  je
centrem Makarské riviery. Širokou zátoku při Makarske uzavírá
z východu mys Osejava a ze západu poloostrov sv. Petra. Zátoka
nabízí pěkné pláže, vyhledávaná je především Donja Luka. Podél
pobřeží se vine oblíbená promenáda s nejrůznějšími obchůdky a
kavárnami. Městečko žije především turistickým ruchem, v okolí
se  však  pěstuje  třeba  vinná  réva  či  olivovníky.  Centrem
Makarske je Kačićovo náměstí (Kačićev trg), na němž nalezneme
pomník  jednoho  z nejvýznamnějších  chorvatských  básníků
18.století  Andriji  Kačiće-Miošiće  a  kostel  sv.  Marka  (Sveti
Marko). Na okraji Makarské je františkánský klášter z 15.století
s bohatou knihovnou a  sbírkou uměleckých předmětů.  Během
letní sezóny nabízí  město rušný sportovní a společenský život.
Makarska je trajektem spojena s ostrovem Brač. 

Ubytování: dům PECO + depandance  -  nachází  se v blízkosti  pláže (cca
180m), centrum je vzdálené cca 1000m. K dispozici jsou pokoje dvou, tří a
čtyřlůžkové  se  sprchou +  WC,  TV  +  SAT.  Kapacita  domu je  pro cca  59
klientů.  K  dispozici  je  zde  společenská  místnost  na  různé  aktivity
(společenské  posezení),  v  okolí  domu  je  oplocená  zahrada,  kde  se  dá
sedět a také grilovat. Stravování je formou polopenze včetně nápojů.

Město Makarska nabízí sportovní možnosti (cca 1.5km), atletickou dráhu,
posilovnu,  bazén,  krytou  halu  na  basketbal,  házenou,  tenisové  kurty,
fotbalové hřiště. 

Nabídka vychází z plného obsazení pokojů, tzn. vč. přistýlek.

Termín 
vč. dopravy 2017

Pokoje + APT - 1/2, 1/3, 1/4
vč. dopravy a polopenze

Termín 
vč. dopravy 2017

Pokoje + APT - 1/2, 1/3, 1/4
vč. dopravy a polopenze

19. 5. - 28. 5. 7880 30.6. - 9. 7. 9240

26. 5. - 4. 6 7890 25. 8. - 3. 9. 9240

2. 6. - 11. 6. 8380 1. 9. - 10. 9. 8690

9. 6. - 18. 6. 8480 8. 9. - 17. 9. 8460

16. 6. - 25. 6. 8560 15. 9. - 24. 9. 8390

23. 6. - 2. 7. 8740 22.9. - 1.10. 7980

Cena  obsahuje: dopravu  busem,  7x  ubytování  (so  -  so),  polopenzi  včetně
pitného režimu, zástupce CK, pojištění CK proti úpadku.

Příplatky:  pobytová  taxa  12-18  r.  =  180Kč/os./týden;  od  18  r.  =
350Kč/os./týden. Na místě vratná kauce 300€/skupinu.

Pojištění: léčebné  výlohy,  storno  zájezdu  a  odpovědnost  za  škodu  lze  za
příplatek 29Kč/os./den, do 15 let = 19Kč/os./den.

Různé: v penzionech nejsou věci osobní a hygienické potřeby. Vlastní doprava
-1650Kč/os.

Platí pro skupiny minimálně 16 osob.
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