PILAKALAJOGA PRI MORI
PREŽITE KRÁSNYCH 7 DNÍ PRI MORI A UROBTE NIEČO PRE SVOJE ZDRAVIE

CHORVÁTSKO
MAKARSKÁ RIVIÉRA – BAŠKO POLJE

organizuje

PILAKALAJOGA®

v spolupráci s CK

Osada a letovisko Baško Polje leží v severozápadnej časti Makarskej riviéry, 2 km juhovýchodne od veľkého populárneho
letoviska Baška Voda a 8 km severozápadne od Makarskej. Je rozložené v hustom borovicovom lese priamo na morskom pobreží.
Turistický komplex má rozlohu takmer 20 hektárov a zahŕňa hotel a dependence Alem a kemp s drevenými chatičkami. Do
centra Bašky Vody sa dostanete pohodlnou prechádzkou po plážovej promenáde, tzv. „lungo mare“, ktorá spája letoviská od
Brely až po Podgoru.
Baško Polje je typickým letoviskom Makarskej riviéry: vyniká krásnymi plážami z drobných kamienkov, bohatstvom okolitých
borovicových lesov a jedinečnou prírodnou scenériou, ktorej dominuje vápencový hrebeň pohoria Biokovo. Baško Polje má
dostatok rekreačných, športových a zábavných príležitostí, ktoré ešte dopĺňa bohatá ponuka v neďalekej Baške Vode.
Hotel a dependence Alem se nachádza v rekreačnom stredisku v Baško Polje v píniovom lesíku pod horským masívom Biokovo.
Pláže sú štrkové s pozvoľným vstupom do mora, vzdialené asi 50 – 100 m a lemujú morský breh až do Bašky Vody, kam vedie
promenádne „lungo mare“. Klientom hotela aj dependence je k dispozícii centrálna reštaurácia, otvorená reštaurácia na pláži
s terasou a letným programom, TV miestnosť, obchod so suvenírmi, samoobsluha, pekáreň, pizzéria. K športovému vyžitiu slúži
ihrisko pre loptové hry, plážový volejbal, stolný tenis a ďalšie. Komplex ponúka vynikajúce podmienky pre kúpanie a zábavu.
Ubytovanie: dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou jednej prístelky. Každá izba má vlastnú kúpeľňu s WC, balkón, izby sú
orientované na morskú stranu. Ubytovanie je v hlavnej budove hotela alebo v dependence vzdialenom od hotela pár metrov.
Stravovanie: v hotelovej reštaurácii v hlavnej budove. Raňajky a večere formou švédskych stolov, k večeri 0,2 l jeden nápoj
víno, nealko alebo 0,3 l piva. Možnosť dokúpiť all inclusive služby (obed + neobmedzené nápoje).

Termíny: týždenné pobyty (sobota – sobota)
 24. 7. - 2. 8. 2015 - je potrebné nahlásiť sa do 15.4., vrátane zálohy 100 eur.
 14. 8. - 23. 8. 2015
Cena :
Dospelý (od 18 rokov, resp. prvé a druhé lôžko v izbe).................. 355 eur
Dospelý na treťom lôžku ......................................................................... 305 eur
Dieťa do 12 rokov na treťom lôžku........................................................... 85 eur
Druhé dieťa do 12 rokov na izbe - bez lôžka ............................................ 225 eur
V cene je zahrnuté: autobusová doprava, 7x ubytovanie v hlavnej budove hotela alebo v dependence, 7x polpenzia,
upratovanie, uteráky a lôžkoviny, prihlasovací jednorazový poplatok 3 eur / osoba, služba delegáta, pobytová taxa
Cena nezahŕňa:



Cvičenie PILAKALAJOGA s autorkou metódy Mgr. Annou Repkovou – 20 eur/ osoba/ pobyt



Poistenie –17 eur/ osoba / pobyt

Možnosť príplatku:
all inclusive – obedy a neobmedzené nápoje od 10,00 – 21,00 – nealko, víno, pivo




dospelá osoba .......................... 89 eur
prvé dieťa do 12 rokov ............. zdarma
druhé dieťa do 12 rokov ........... 45 eur

Rezervujte si už dnes svoje miesto! Počet miest je obmedzený.
Zájazd si môžete zakúpiť:
 telefonicky: Mgr. Anna Repková, 0905 742 768
 e-mailom: repkova@pilakalajoga.eu

