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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  TEA *** 

 
Úvod 

 klidná lokalita 
 balkóny s orientací na moře 
 moderně vybavená studia 

Poloha 
Vila se nachází v klidné části letoviska Baška Voda a je situovaná v příjemném místě mimo 
ruch ulice a blízko pláže s jemnými bílými oblázky a pozvolným vstupem do průzračně 
čistého moře. Vila je vzdálena 250 metrů od centra a cca 100 metrů od pláže. 
 

Popis ubytování 
Studia ST2 a ST2+1 pro 2–3 osoby. Studia jsou vkusně a moderně zařízená s plně 
vybavenou kuchyňkou, LED TV, WiFi připojením zdarma, za příplatek klimatizace, z balkonů 
výhled na moře. 



Plzeňská cestovka Intertrans Plzeň spol. s r.o. 
cestovní agentura autobusová doprava 
Tel.: 377 246 995, 602 437 493  Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň 
info@intertrans.cz   doprava@intertrans.cz                                           
IČ: 49745140  IČ: 49786571 DIČ: CZ49786571       
 
                                                                                                                                                            
 

Organizátor:  Plzeňská cestovka 
IČO: 49745140 

 

 
Studio ST2 – obývací pokoj s manželským dvoulůžkem, vybavená kuchyňka, vlastní sociální 
zařízení se sprchou, balkon a příjemná sluneční terasa, částečně i stíněná, s výhledem na 
moře. 
Studio ST2+1 – obývací pokoj s manželským dvoulůžkem a s možností využití 1 
samostatného pevného lůžka, vybavená kuchyňka, vlastní sociální zařízení se sprchou, 
balkon z boční strany vily s výhledem na moře. 
Studio ST2 – obývací pokoj s manželským dvoulůžkem, vybavená kuchyňka, vlastní sociální 
zařízení s vanou, balkon s přímým výhledem na moře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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+1- mezipatro ST2 - 2. patro ST2 - 1. patro 

Dospělá 
osoba 

3. osoba, 
přistýlka 

Dospělá osoba Lůžko 

11.06.-18.06. 7 5 100,-  3 960,-  5 100,-  5 100,-  

18.06.-25.06. 7 5 100,-  3 960,-  5 100,-  5 100,-  

25.06.-02.07. 7 5 440,- 3 960,-  
5 440,- 5 440,- 

02.07.-09.07. 7 6 260,- 3 960,-  
6 260,- 6 260,- 

09.07.-16.07. 7 6 260,- 3 960,-  
6 260,- 6 260,- 

16.07.-23.07. 7 6 260,- 3 960,-  
6 260,- 6 260,- 

23.07.-30.07. 7 6 260,- 3 960,-  
6 260,- 6 260,- 

30.07.-06.08. 7 6 260,- 3 960,-  
6 260,- 6 260,- 

06.08.-13.08. 7 6 260,- 3 960,-  
6 260,- 6 260,- 

13.08.-20.08. 7 6 260,- 3 960,-  
6 260,- 6 260,- 

20.08.-27.08. 7 6 260,-  3 960,-  6 260,-  6 260,-  

27.08.-03.09. 7 5 100,- 3 960,-  
5 100,- 5 100,- 

03.09.-10.09. 7 5 100,- 3 960,-  
5 100,- 5 100,- 

10.09.-17.09. 7 5 100,-  3 960,-  5 100,-  5 100,-  
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