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Chorvatsko – Marušiči – apartmánový dům

Marušiči
Poklidná přímořská vesnička Marušiči je situována ve Střední Dalmácii asi 12 km jižně od města 
Omiš, 40 km od Splitu a 22 km od Makarské. Je ideální pro všechny, kdo na své dovolené očekávají
hlavně klid, pohodu a lenošení uprostřed nádherné přírody. V Marušiči najdete malý obchod se 
základními potravinami, 2 restaurace s pizzerií a grilem (v nabídce i rybí speciality). Zhruba cca 2 
km leží obec Mimice, ve které je větší obchod s potravinami, stánek s ovocem a zeleninou, pošta a 
směnárna. Z Marušiči jezdí pravidelně autobus do města Makarská a do města Omiš. Zde najdete 
mnoho obchodů a lákadel pro turisty ( restaurace, bary a obchůdky ).

Pláže jsou zde kamenité a oblázkové a mají pozvolný vstup do moře, což ocení hlavně rodiny s 
malými dětmi. Pláže jsou udržované a čisté. Mají nádhernou atmosféru malých zátok s krásnou 
přírodní scenérií. Příjemnou relaxaci si můžete užít také v malých zátokách. 

Apartmánový dům se nachází asi 150 m od pláže ve svažitém terénu. 
Každé apartmá nabízí překrásný výhled na moře a široké okolí. Cesta k moři vede borovým hájem 
po svažitém terénu. Ubytování je v pěkných moderně zařízených  a prostorných apartmánech pro 6 
osob. Apartmá trilo pro 4-6 osob, který má 2 ložnice (ložnice s manželskou postelí a dětská ložnice 
s palandou), obývací pokoj (rozkládací pohovka), plně vybavenou kuchyňskou linku (lednice, vařič,
varná konvice), koupelnu se sprchou a toaletou, klimatizaci a TV. 

Stravování – česká kuchyně - polopenze
Polopenze zahrnuje  snídani,  polévku,  kterou obdržíte  při  snídani,  sušenku nebo ovoce a  teplou
večeři (klasické české jídlo).

V ceně není zahrnuto: pojištění na léčebné výlohy, pobytová taxa a závěrečný úklid (úklid si 
provedete sami). Pobytová taxa se platí na místě. Dospělá osoba 10 € za pobyt a děti 12 – 18 let pla-
tí 5 €. Děti mladší 12 let neplatí pobytovou taxu. Možnost cestovního pojištění – léčebné výlohy, 
storno zájezdu.


