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Najromantickejším chorvátskym leto-
viskom nepohrdnú ani celebrity.
Brela leží 15 km severne od mesta

Makarska a patrí k najkrajším a najmoder-
nejším letoviskám sveta. Miestne pláže
získali za svoju čistotu a kvalitu služieb
modrú vlajku, americký časopis Forbes ich
v roku 2003 zaradil medzi desať najkraj-
ších na svete. Vďaka udržiavaným turistic-
kým trasám a dlhému pobrežiu je Brela
obľúbená najmä u chodcov. Zdatnejší sa
popri mori vydávajú do štyri kilometre vzdia-
leného letoviska Baška Voda. Ochutnajte
tunajšiu kuchyňu! Ryby pripravujú miestni
na najrôznejšie spôsoby, najčastejšie vare-
ním, údením, pečením, na ražni alebo rošte
(na gradele). K rybe, samozrejme, patrí
víno. V Chorvátsku sa hovorí „ryba pláva tri-
krát: v mori, v oleji a vo víne“. 
NNÁÁŠŠ  TTIIPP  PPRREE  RROOMMAANNTTIIKKOOVV::
Vila Viskovič****, Bratuš
Bratuš leží len pár kilometrov južne od Brely.
Moderné apartmány pre 2 až 6 osôb uspo-
koja najmä náročných. Stačí vám prejsť dvad-
sať metrov a ste pri mori. Apartmán dostane-
te už pre 2 osoby na týždeň od 215 €.KA
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Ch orvátske pláže nelemujú
len skaly a kamene. Aj tu sa
ukrývajú piesočnaté záku-

tia. Cestujte do blízkosti Zadaru alebo
ešte bližšie, na ostrov Krk v oblasti Kvar-
neru. Ostrov spája s pevninou most. Naj-
krajšie a najvyhľadávanejšie stredisko je

Baška s nádhernou štrkovo-piesočnatou
plážou. V komplexe hotelov Baška pria-
mo pri pláži si môžete vybrať z troch či
štyroch hviezdičiek. Okrem bazénov
a športovísk dokážu už aj Chorváti
ponúknuť veľmi kvalitné wellness služby
s využitím morským rias a minerálov.

KAM ZA PIESOČNÝMI PLÁŽAMI?

NNÁÁŠŠ    WWEELLLLNNEESSSS  TTIIPP::
Hotel Zvonimir****, Baška, Ostrov Krk
Hotel priamo pri prímorskej promenáde delí od 
centra Bašky len krátka prechádzka. Do parády si 
vás vezmú vo wellness centre a v štúdiu krásy. 
Cena s polpenziou od 44 € na osobu a noc.

CHORVÁTSKY

Viac sa dozviete na stránke
www.satur.sk

raj Je to naša 
najobľúbenejšia
dovolenková 
destinácia.
Nakoľko ju 
poznáte vy? 

inzertný projekt
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