
VILA DALMACIJA     

CHORVÁTSKO – MAKARSKA

Udržiavaná dvojposchodová vila s vyvýšeným prízemím sa nachádza v tichej lokalite inak rušného strediska Makarska. Je vhodná pre všetky vekové kategórie 
klientov, ktorí ocenia pekné prostredie obklopené zeleňou  a  blízkosť pláže. 

Poloha: vila sa nachádza vo vzdialenosti 100 m od pláže, 
oproti hotelu Biokovka. Do centra mesta Makarska sa dá 
dostať približne za 15 minút pešou chôdzou. Stredisko patrí 
k  veľmi obľúbeným, je známe promenádami s  palmami,  
módnymi kaviarničkami, barmi a  butikmi. Rodiny s  deťmi 
sa môžu zabaviť na niektorom z množstva detských ihrísk, 
ktoré stredisko ponúka. Len kúsok od prístavu, z ktorého 
premáva trajekt na blízky ostrov Brač, sa nachádza zachova-
lé historické námestie s kostolom z 18. storočia a františkán-
skym kláštorom. V blízkosti mesta sa nachádzajú dva národ-
né parky – Národný park Biokovo a Národný park Krka, ktoré 
sú výborným miestom pre turistiku a prechádzky prírodou.   

Ubytovanie: všetky štúdiá a apartmány disponujú klima-
tizáciou, malou kuchynkou s dvojplatničkou a základným 
vybavením, menšou chladničkou, vlastným sociálnym za-
riadením, SAT TV. Štúdio 2+1: jedna miestnosť s manželskou 
posteľou a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, balkón (štúdio 
na vyvýšenom prízemí je bez balkóna). Štúdio 3+1: jedna 
miestnosť s manželskou posteľou a rozkladacím gaučom 
pre 1 až 2 osoby, zatvorená loggia. Apartmán 2+2: spálňa 
s manželskou posteľou a obývacia miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby, terasa. Wi-Fi a parkovanie zdarma (ob-
medzený počet). Balkón resp. terasa na morskú stranu za 
príplatok.

Stravovanie: bez stravy, možnosť doobjednať večere alebo 
polpenziu v susednom hoteli Bonaca - raňajky formou bufe-
tových stolov, večere formou výberu z 2 menu.

Pláž: štrkovo-kamienková pláž, slnečníky a ležadlá za po-
platok. Široká paleta vodných športov za poplatok. Medzi 
obľúbené aktivity  patrí  jazda na vodných skútroch, surfo-
vanie, plachtenie, ale aj rybolov, potápanie a šnorchlovanie. 
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