
ROGAČ      

OMIŠ - DUČE

Obľúbený moderný penzión s rodinnou atmosférou, kvalitným ubytovaním a výbor nou polohou pri piesočnatej pláži, oddelenou len miestnou komunikáciou. 
Oficiálna kategória penziónu je 3*. 

Poloha: penzión Rogač sa nachádza vo vzdialenosti cca 
30 m od piesočnatej pláže (prechod cez komunikáciu) 
v stredisku Omiš. Je to historické mestečko so zachovalými 
pamiatkami, ležiace pri ústí rieky Cetina do Jadranského 
mora. Je obklopené nádhernou prírodou a strmým horským 
masívom, ktorý sa vypína priamo nad Omišom. Centrum 
mesta je veľmi živé, nájdete tu veľké množstvo obchodov, 
reštaurácií, kaviarní, stánkov a veľké trhovisko. Vzdialenosť 
penziónu Rogač je asi 2,5 km od centra  Omišu, 120 m od 
obchodu, 50 m od autobusovej zastávky a 22 km od staro-
bylého mesta Split. 

Ubytovanie: recepcia, zmenáreň, bar, á la carte reštaurácia 
s vonkajšou terasou orientova nou na more, Wi-Fi zdarma 
v celom objekte, parkovisko pri penzióne zdarma. 

Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky (rozkladací gauč) s orientáciou na pohorie 
a bez balkóna alebo s balkónom a bočnou alebo priamou 
orien táciou na more. Majú individuálne ovládanú klima-
tizáciu, SAT TV, minichladničku (zdarma), uteráky, kúpeľ-
ňu s WC, sušič na vlasy, súpravu na prípravu kávy, telefón 
a trezor (zdarma). Priama a bočná orientácia na more sú za 
príplatok. 

Stravovanie: polpenzia – bohaté servírované raňajky (vý-
ber z jedálneho lístka) a večere výber z 2 menu.

Pláž: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, vhod-
ná pre rodiny s malými deťmi a neplavcov, ležadlá a slneč-
níky za poplatok, vodné športy za poplatok. Omiš sa pýši 
jednou z mála prírodných piesočnatých pláží v Chorvátsku. 
Pláže sú tu ocenené modrou vlajkou. Zo strediska sa dá or-
ganizovať množstvo fakultatívnych výletov. Nadšenci adre-
nalínových športov si môžu vyskúšať rafting na rieke Cetina, 
oblasť je ideálna aj pre turistiku a horolezectvo.  
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