PODGORA
Podgora je jedno z nejmalebnějších míst Makarské riviéry, nachází se 9 km jihovýchodně od Makarské. V obci
vyvěrá několik sladkovodních pramenů a léčivý pramen Klokun. Pěstuje se zde víno a olivovníky. Mezi dvěmi
světovými válkami zde bylo několik osad na pobřeží, jejichž obyvatelé se zabývali rybářstvím, námořnictvím a
turismem. Roku 1923 bylo založena Společnost pro zkrášlování místa. Do Druhé světové války bylo vystavěno
několik menších penzionů a hotelů. Podgora se tak z malé vesničky změnila v rušné a turisty vyhledávané
letovisko. V letovisku se nachází malebný přístav pro rybářské lodě a promenáda s překrásným kamenným
nábřežím. Podgora dále nabízí jedinečnou možnost odpočinku na dlouhých oblázkových plážích s pozvolným
vstupem do moře.

POKOJE PODGORA



kvalitní ubytování v blízkosti pláží
příjemná domácí atmosféra

Poloha
Ubytování v rodinných vilkách ve vzdálenosti do 300 metrů od pláže. Pokoje jsou vybaveny dle vkusu
majitele. V den příjezdu a odjezdu poskytují majitelé zázemí na uložení zavazadel.
Popis ubytování
Dvoulůžkové pokoje – pokoje s možností jedné přistýlky mají vlastní příslušenství (sprcha, WC), ev.
balkon, ev. lednici na patře či na pokoji.
Stravování
U pokojů je polopenze v ceně. Snídaně kontinentální, večeře servírovaná – menu (předkrm nebo
polévka, výběr ze tří hlavních jídel, salát, dezert nebo ovoce).
Pláže
Krásné jemné oblázkové pláže lemované borovicemi, v centru pláž lemovaná palmovou promenádou,
lehátka a slunečníky za poplatek.
Zábava
Široká nabídka vodních sportů za poplatek, tenisové kurty, minigolf, půjčovna kol a surfů, výlety s
turistikou v pohoří Biokovo, lodní výlety, rafting Cetina, obchody a stánky se suvenýry, restaurace s
živou hudbou, posezení a procházky na promenádě, event. pěší výlety při pobřeží.
Cena zahrnuje
 7x ubytování
 7x polopenzi
 pobytovou taxu






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

Příplatky
 cestovní pojištění vč. storna + 315,- Kč
 doprava luxusním autobusem + 2590,- Kč
 klimatizace + 170,- Kč/os./den
Termín

Nocí

Dospělá osoba

05.06. - 12.06.

7

9 080,-

12.06. - 19.06.

7

9 080,-

19.06. - 26.06.

7

9 990,-

26.06. - 03.07.

7

9 990,-

03.07. - 10.07.

7

9 990,-

10.07. - 17.07.

7

10 990,-

17.07. - 24.07.

7

10 990,-

24.07. - 31.07.

7

10 990,-

31.07. - 07.08.

7

10 990,-

07.08. - 14.08.

7

10 990,-

14.08. - 21.08.

7

10 990,-

21.08. - 28.08.

7

9 990,-

28.08. - 04.09.

7

9 080,-

04.09. - 11.09.

7

9 080,-

11.09. - 18.09.

7

8 590,-

18.09. - 25.09.

7

8 590,-

