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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  EMILIJA *** 

 
 
Úvod 

 v bezprostřední blízkosti vily Tea 
 ubytování v klidné části letoviska 
 balkony s výhledem do zahrady 

 
Poloha 
Rodinná vilka se nachází v klidné části letoviska Baška Voda hned vedle vily Tea, se kterou 
má společnou zahradu s možností posezení, cca 250 m od centra letoviska a cca 100 m od 
velmi příjemné oblázkové pláže. 
Popis ubytování 
Studio ST2 – obývací pokoj s manželským dvoulůžkem, plně vybavený kuchyňský kout, 
vlastní sociální zařízení, TV, WiFi připojení zdarma, stropní ventilátor, klimatizace za 
příplatek, balkon. 
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Apartmány AP2 (AP2+1, AP2+2) – apartmán vhodný pro rodinu s malými dětmi. Obývací 
pokoj s plně vybavenou kuchyňkou a rozkládacím gaučem (vhodný pro max. 2 děti do 12 let, 
nebo 1 dospělou osobu), oddělená ložnice s manželským dvoulůžkem, vlastní sociální 
zařízení, TV, WiFi připojení zdarma, klimatizace za příplatek, prostorná zastřešená terasa s 
venkovním posezením. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stravování 
Vlastní. Za příplatek je možné sjednat polopenzi v restauraci Mars, platba na místě za 
dospělou osobu 112 €/týden, dítě do 11 let 98€/týden. 
Snídaně: kontinentální bufetová včetně nápojů. 
Večeře: 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). 
 

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 
 ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid 

 

Cena nezahrnuje 
 pobytovou taxu: dítě 12-18 let – 0,50 €/den, dospělá osoba 1,- €/den 
 klimatizace + 5 €/den, parkování + 5 €/den 
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Termín Nocí ST2 

AP2+2 

Obs. 4 os. Obs. 3 os. Obs. 2 os. 

11.06.-18.06. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  

18.06.-25.06. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  

25.06.-02.07. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  

02.07.-09.07. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  

09.07.-16.07. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  

16.07.-23.07. 7 5 680,-  3 950,-  5 100,-  7 410,-  

23.07.-30.07. 7 5 680,-  3 950,-  5 100,-  7 410,-  

30.07.-06.08. 7 5 680,-  3 950,-  5 100,-  7 410,-  

06.08.-13.08. 7 5 680,-  3 950,-  5 100,-  7 410,-  

13.08.-20.08. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  

20.08.-27.08. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  

27.08.-03.09. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  

03.09.-10.09. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  

10.09.-17.09. 7 4 530,-  3 380,-  4 320,-  6 260,-  
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