
Połączona nadmorską promenadą z miejscowością Baška Voda, 
PROMAJNA posiada jedną z największych na Makarskiej Riwierze 

plaż, która to z  roku na rok systematycznie jest poszerzana, 
tak aby umożliwić turystom wygodny wypoczynek. Nic w  tym 
dziwnego, gdyż do Promajny turystów przybywa coraz więcej. 

Perspektywa spokojnego wypoczynku na plażach pełnych zacisznych 
zatoczek położonych w otoczeniu oliwnych gajów, dobre zaplecze 

gastronomiczne oraz bliskość wyżej wspomnianej Baški Vody 
(4 km) i Makarskiej (6 km) są bezwzględnym atutem tej uroczej 

miejscowości. Nasza oferta noclegowa w Promajnie obejmuje 
Pensjonat „ŠUTIĆ” oraz apartamenty prywatne „RAJKA”. 

Apartamenty Rajka ***
Położone 150 m od plaży, w 3-piętrowym budynku, w dużym ogrodzie, z własnym parkingiem. Apartamenty znajdują się 
na II piętrze budynku. Każdy z nich posiada własny aneks kuchenny, łazienkę z wc, telewizor, klimatyzację oraz balkon 
z widokiem na morze. W apartamencie można zakwaterować maksymalnie 4 osoby.

CENA NIE ZAWIERA:
 ● taksy klimatycznej (1 €/dziennie – osoba dorosła, 0,5 €/dziennie – dzieci 12-18 lat),
 ● napojów do obiadokolacji,
 ● klimatyzacji (nieobowiązkowa, sterowana indywidualnie, płatna wg zużycia).

CENA ZAWIERA:
 ● zakwaterowanie + wyżywienie (wybrana opcja),
 ● ubezpieczenie NW + KL,
 ● opiekę rezydenta.

TERMIN
(możliwa dowolna  

ilość noclegów)

CENA ZA CAŁY 
APARTAMENT A3 / dobę

Do 30.06.2012 55 €uro

01.07 – 31.08.2012 75 €uro

Od 01.09.2012 55 €uro

UWAGA:  Możliwość dojazdu autokarem, w  terminach zgodnych z naszymi turnusami do Igrane.  
Opłata za przejazd, w dwie strony – 300 zł/osoba.

UWAGA:  
Można wykupić dowolną 
ilość noclegów w dowolnie 
wybranym terminie.

TERMIN
CENA za 7 noclegów + HB 

(śniadanie+ obiadokolacja)
CENA za 7 noclegów + FB
(śniadanie, obiad, kolacja)

Do 09.06.2012 950 zł 1.120 zł

09.06 – 30.06.2012 1.020 zł 1.195 zł

30.06 – 25.08.2012 1.180 zł 1.310 zł

25.08 – 15.09.2012 1.020 zł 1.195 zł

Pensjonat Šutić ***
Położony ok.150 m od plaży, otoczony dość dużym ogrodem, gdzie znajduje się parking na ok. 15 samochodów, mini 
plac zabaw dla dzieci oraz restauracja i  bar. W  pensjonacie do dyspozycji gości pokoje oraz apartamenty 2-, 3-, 4-, 
5-osobowe, każdy z  własnym węzłem sanitarnym, balkonem, telewizorem i  klimatyzacją. Wyżywienie w  opcji: HB lub 
FB. Posiłki są serwowane do stolika, wybór dań z karty. P
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CENA ZAWIERA:
 ● zakwaterowanie w apartamencie,
 ● taksę klimatyczną,

 ● ubezpieczenie NW + KL,
 ● opiekę rezydenta.


