
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BAŠKO POLJE 
Osada a letovisko Baško Polje se nachází v severozápadní části Makarské riviéry, 2 km jihovýchodně od velkého 

populárního letoviska Baška Voda, 8 km severozápadně od Makarské. Je rozloženo v hustém borovém lese přímo 

na mořském pobřeží. Je typickým letoviskem Makarské riviéry: vyniká krásnými plážemi z drobných oblázků, 

bohatstvím okolních borových lesů a jedinečnou přírodní scenérií, jíž dominuje vápencový hřeben pohoří Biokovo. 

Baško Polje má dostatek rekreačních, sportovních a zábavních příležitostí, které ještě doplňuje bohatá nabídka v 

nedaleké Bašce Vodě. Podél pobřeží vede od Brely na severozápadně až do Podgory přitažlivá promenádní cesta 

pro pěší, tzv. lungo mare, budovaná postupně v posledních desetiletích, která spojuje velká i malá letoviska tohoto 

mimořádně atraktivního přímoří. 
 

DEPANDANCE ALEM** 

 krásné pláže vhodné i pro malé děti a neplavce 
 blízkost atraktivního střediska Baška Voda 
 nápoje k večeři v ceně 
 klidné příjemné prostředí 

 
Poloha 
Baško Polje je menší středisko s výbornými podmínkami na koupání. Je spojeno přímořskou promenádou 
se střediskem Baška Voda. Hotel Alem se nachází v krásném prostředí, v piniovém háji pod horským 
masivem Biokovo, cca 20 min. chůze příjemnou procházkou od Bašky Vody. K dispozici je bankomat, 
hotelová restaurace a 24 h nově opravená recepce. Parkování zdarma pro hosty hotelu a depandance. 
Domácí zvíře povoleno za poplatek (zvíře je nutno nahlásit při rezervaci). 
 

Popis ubytování 
Jednoduše zařízené třílůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, balkon. Pokoje jsou orientovány na 
mořskou stranu. 
 
Stravování 
Polopenze formou švédských stolů. V ceně večeře je zahrnut nápoj (2 dl džusu nebo 2 dl piva nebo 2 dl 
minerální vody nebo 2 dl vína). 
 

Pláže 
Krásná oblázková pláž, vzdálená přibližně 100 m, mírný vstup do vody, vhodná pro malé děti. 
 

Zábava 
Dětské hřiště a hřiště pro míčové hry (nutné vzít si vlastní sportovní vybavení). 
 
Cena zahrnuje 

 7x ubytování  
 7x polopenze včetně nápoje k večeři 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 pobytovou taxu, ložní prádlo a ručníky, úklid 
 služby delegáta 
 zákonné pojištění CK dle zák. č. 159/99 Sb. 

 
Cena nezahrnuje 

 pobytová taxa cca 11,- Kn/den, dítě do 11,99 let zdarma, dítě 12-17,99 let 6,- Kn/den 
 přihlašovací poplatek 22,- Kn/pobyt (platba na místě) 

 

Příplatky 
 cestovní pojištění vč. storna + 315,- Kč 
 doprava luxusním autobusem + 2 590,- Kč 

 

Termín Nocí 

balkon, moře balkon, moře 

osoba v 3lůžkovém 
pokoji  

dítě do 12 let se 2 
dosp. os. na lůžku 

1 osoba v 
3lůžkovém pokoji 

05.06. - 12.06. 7 6 350,- 3 190,- 10 790,- 

12.06. - 19.06. 7 6 350,- 3 190,- 10 790,- 

19.06. - 26.06. 7 6 650,- 3 350,- 11 250,- 

26.06. - 03.07. 7 8 250,- 4 150,- 13 990,- 

03.07. - 10.07. 7 8 250,- 4 150,- 13 990,- 

10.07. - 17.07. 7 8 550,- 4 290,- 14 550,- 

17.07. - 24.07. 7 10 590,- 5 290,- 17 950,- 

24.07. - 31.07. 7 10 590,- 5 290,- 17 950,- 

31.07. - 07.08. 7 10 590,- 5 290,- 17 950,- 

07.08. - 14.08. 7 10 590,- 5 290,- 17 950,- 

14.08. - 21.08. 7 10 590,- 5 290,- 17 950,- 

21.08. - 28.08. 7 8 550,- 4 290,- 14 550,- 

28.08. - 04.09. 7 8 250,- 4 150,- 13 990,- 

04.09. - 11.09. 7 8 250,- 4 150,- 13 990,- 

11.09. - 18.09. 7 6 650,- 3 350,- 11 250,- 

18.09. - 25.09. 7 6 350,- 3 190,- 10 790,- 
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