
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAŠKA VODA 
Kdysi rybářské, nyní i turistické městečko, ležící přibližně 10 km severně od Makarské. Letovisko 

má dvě oblázkové pláže, které z obou stran obepínají městečko s přístavem. I ze vzdálenějších 

domů se na pláž dostanete během několika minut. Až se nabažíte koupání a slunění na horkém 

středozemním slunci, můžete si vyrazit na kratší nebo delší výlet. Po návratu z pláže nebo 

příjemného výletu a následném odpočinku začnete vnímat tep večerního ovzduší, jež Vás vyláká 

do společnosti nebo na chutnou večeři. Večer můžete strávit na příjemné palmové promenádě při 

západu slunce, nebo si vyjít plážovou promenádou do nedaleké Brely. 

VILA JORDANA** 

 
Úvod 

 klimatizované pokoje 
 klidná lokalita nedaleko centra letoviska 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poloha 
Patrová vilka je situována v klidnější části letoviska, nedaleko centra, cca 250 m od krásné oblázkové 
pláže s pozvolným vstupem do moře. Zdarma k dispozici připojení Wi-Fi. V tomto typu ubytování je 
povolen i menší pes za příplatek 4 EUR/den, rezervace je nutná předem. Klimatizace za příplatek  
4 EUR/den. Parkování u objektu zdarma. 
 
Popis ubytování 
Studio ST2 – vkusně zařízené klimatizované dvoulůžkové studio s vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňským koutem a malým balkonem, který je orientovaný do klidného vnitrobloku. 
Studio ST2+1 – vkusně zařízené klimatizované studio s vlastním kuchyňským koutem a sociálním 
zařízením, ložnicí s manželským lůžkem a přistýlkou, balkon orientovaný do klidného vnitrobloku. 
 
Stravování 
Vlastní.  
Za příplatek možno dokoupit polopenzi: 

 Restaurace Šebin: 
Snídaně: formou bufetu včetně nápojů. 
Večeře: tříchodové menu – předkrm nebo polévka, výběr ze dvou hlavních jídel, dezert nebo 
ovoce. K večeři v ceně jeden nápoj dle nabídky (pivo, víno, nealko). 

 Restaurace Mars: 
Snídaně: kontinentální bufetová včetně nápojů. 
Večeře: čtyřchodové menu – polévka, výběr ze tří hlavních jídel, salát, dezert či ovoce, 0,2 l 
nealkoholického nápoje v ceně, další za poplatek. V den příjezdu jednotné menu, na vyžádání 
možnost vegetariánské stravy (nahlásit předem v CK). 

 

 

MARS ŠEBIN 

Polopenze Snídaně Večeře Oběd Polopenze 

Dospělá osoba 430,- Kč 190,- Kč 295,- Kč 295,- Kč 410,- Kč 

Dítě do 12 let xx xx xx xx 290,- Kč 
Dítě do 11 let 360,- Kč 190,- Kč 260,- Kč 260,- Kč xx 

 
Pláže 
Baška Voda má dvě krásné oblázkové pláže lemované borovicemi, které od sebe odděluje malebný 
přístav s palmovou promenádou. Sprchy, lehátka a slunečníky za poplatek. 
 
Zábava 
Široká nabídka vodních sportů za poplatek, plážový volejbal, dětský park s atrakcemi, výlety s 
turistikou v pohoří Biokovo, pronájem kol, lodní výlety, rafting Cetina, obchody a stánky se suvenýry, na 
promenádě vystoupení dalmatských pěveckých souborů, hudebních skupin a zpěváků, restaurace s 
živou hudbou, posezení na promenádě, event. procházky do blízké Brely, atd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cena zahrnuje 
 7x ubytování 
 pobytovou taxu 
 služby delegáta 
 zákonné pojištění CK dle zák. č. 159/99 Sb. 

 
Příplatky 

 cestovní pojištění vč. storna + 315,- Kč 
 autobusová doprava + 2 590,- Kč 

 

Termín Nocí 

ST2+1 ST2 

Osoba na lůžku 3. osoba, přistýlka Osoba na lůžku 

05.06. - 12.06. 7 3 380,- 2 320,- 3 380,- 

12.06. - 19.06. 7 3 380,- 2 320,- 3 380,- 

19.06. - 26.06. 7 3 720,- 2 500,- 3 720,- 

26.06. - 03.07. 7 3 980,- 2 640,- 3 980,- 

03.07. - 10.07. 7 4 630,- 2 990,- 4 630,- 

10.07. - 17.07. 7 4 630,- 2 990,- 4 630,- 

17.07. - 24.07. 7 4 630,- 2 990,- 4 630,- 

24.07. - 31.07. 7 4 630,- 2 990,- 4 630,- 

31.07. - 07.08. 7 4 630,- 2 990,- 4 630,- 

07.08. - 14.08. 7 4 630,- 2 990,- 4 630,- 

14.08. - 21.08. 7 4 630,- 2 990,- 4 630,- 

21.08. - 28.08. 7 4 220,- 2 770,- 4 220,- 

28.08. - 04.09. 7 3 910,- 2 590,- 3 910,- 

04.09. - 11.09. 7 3 790,- 2 540,- 3 790,- 

11.09. - 18.09. 7 3 480,- 2 370,- 3 480,- 

18.09. - 25.09. 7 3 480,- 2 370,- 3 480,- 

 

https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474229#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474230#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474227#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474409#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474410#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474407#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474589#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474590#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474587#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474769#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474770#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474767#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474949#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474950#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/474947#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475129#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475130#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475127#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475309#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475310#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475307#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475489#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475490#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475487#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475669#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475670#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475667#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475849#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475850#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/475847#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476029#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476030#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476027#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476209#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476210#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476207#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476389#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476390#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476387#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476569#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476570#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476567#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476749#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476750#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476747#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476911#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476912#serial
https://www.intertrans.cz/rezervace/cenik_id/476909#serial

