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Wczasy 2022 - Autokarem
Makarska

Makarska to najpopularniejsza miejscowość wypoczynkowa leżąca na Riwierze
Makarskiej. Ze względu na popularność tego kurortu turystycznego, nie należy się
spodziewać pustych plaż i spokojnych wieczorów. Jest to miejsce które rzadko
zasypia, a w sezonie dobra zabawa trwa tutaj w dzień i w nocy. Znaleźć
odosobniony kącik na pobliskich plażach to nie lada wyzwanie, ale przy odrobinie
wysiłku do osiągnięcia.
Plaże w okolicy Makarskiej są żwirowe, żwirowo-kamieniste lub kamieniste.
Zawsze należy brać ze sobą klapki lub inne obuwie ochronne. Po części ze względu
na kamienie, a po części ze względu na jeżowce występujące obficie na
chorwackim wybrzeżu. Podczas kupowania lub wypożyczania parasoli plażowych,
należy zwracać uwagę na solidność ich wykonania. Jak łatwo przewidzieć,
wkopanie aluminiowego bądź drewnianego stelaża w kamienne lub żwirowe
podłoże – do najłatwiejszych nie należy. Z okolicznych plaż należy wspomnieć o
dwóch wyróżniających się. Pierwszą jest „Brela” która swojego czasu znalazła się
na liście top 20 plaż według miesięcznika Forbes. Drugą jest oddalona o 40km
plaża „Duce” która jest niemalże jedyną piaszczystą plażą na wybrzeżu
Dalmatyńskim (długie wypłycenie i brak jeżowców powoduje że jest idealna dla
dzieci). Jeżeli chcemy popływać lub poopalać się w stroju „adamowym” to
polecamy plażę między Makarską a Tucepi. Plaża ta nazywa się Nugal, jednak
dotarcie do niej może nie być łatwe.

Warto spróbować

Kuchnia dalmatyńska jest na pewno bardzo zdrowa, opiera się na oliwie z oliwek,

świeżych warzywach, przede wszystkim będą to pomidory, papryka, bakłażany i
cukinie. Chorwaci spożywają też sporo owoców. Natomiast uprawy winogron,
pozwalają też na produkcje znanych win, białych jak i czerwonych.
Kwintesencją kuchni Chorwackiej są owoce morza i ryby. Najlepiej kupować je na
miejscowym targu rybnym czyli tzw. rybarnicy. Pamiętajmy jednak że na targu
rybnym im wcześniej tym lepiej. Godziny 6-8 rano są najbardziej odpowiednie.
Podobnie możemy dokonać zakupu w porcie u rybaków i tu znów najlepiej w
godzinach 6-7 rano. Później możemy się wybrać w tym celu do supermarketu. Kruh
czyli chleb najlepiej dostać w okolicznych pekarach (piekarnia). Szczególnie
polecamy wybierać wyroby miejscowe, domowe, od małych producentów. Wtedy
poczujemy smaki prawdziwej Chorwacji. Jak w każdej miejscowości
wypoczynkowej tak i w Makarskiej warto pamiętać o jednej zasadzie. Im bliżej
centrum, bulwaru czy też plaży tym ceny wszelkich produktów są wyższe.

Opis Miejscowości

Makarska to najpopularniejsza miejscowość wypoczynkowa w południowej
Dalmacji. Każdego roku do tej miejscowości przywozimy setki turystów. W sezonie
letnim miejscowość tętni życiem. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Liczne
kawiarenki, restauracje i tajemnicze zakątki stanowią o wspaniałym klimacie
miejscowości. Każdy, kto kiedyś był w Makarskiej, ulega jej urokowi i już po
powrocie marzy, aby do niej jak najszybciej wrócić...
Makarska to miasto leżące w okręgu Split-Dalmacja, znajdującym się w
południowo-wschodniej Chorwacji. Od Splitu dzieli je odległość 60 km w kierunku
północno-zachodnim, a od Dubrownika 140 km w kierunku południowym. Liczba
mieszkańców wynosi około 15 tys, natomiast w sezonie letnim ulega ona
zwielokrotnieniu. Spowodowane jest to głównie napływem turystów zagranicznych,
oraz Chorwatów przyjeżdżających zarówno na wypoczynek, jak i do prac
sezonowych.
Miasto, podobnie jak większość Riwiery Makarskiej, charakteryzuje się dużymi
deniwelacjami terenu. Z jednej strony daje to możliwość podziwiania pięknych
widoków wijących się nadmorskich bulwarów i uliczek, z drugiej powoduje wiele
utrudnień w ruchu kołowym. Strome uliczki i parkingi, połączone z brawurą i
nadpobudliwością miejscowych kierowców, mogą być dużym utrudnieniem dla
niewprawnych turystów, chcących się przemieszczać własnym środkiem
transportu.
Miasto rozciąga się u podnóży gór, w naturalny sposób oddziela i chroni to przed
ostrym klimatem kontynentalnym, dzięki temu zima jest łagodna, a lato długie i
ciepłe, z orzeźwiającymi powiewami wiatru. Słońce świeci tu ponad 2750
godzin rocznie natomiast temperatura wody od czerwca do października
przekracza 20 stopni, powietrza zaś od ok 25 do 30 stopni w dzień.

Dodatkowe informacje

Informujemy, że podczas transportu powrotnego do Polski, będzie możliwość
odwiedzenia Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Możliwość zakupienia

biletów wstępu bezpośrednio w biurze, lub u rezydenta na miejscu. (koszt ok.
50euro/os)

Dopłaty wymagane na miejscu

Ubezpieczenie podstawowe - Signal Iduna KL 15.000 euro, NNW
15.000zł (ubezpieczenie bagażu do 1000zł) - opłata automatycznie
doliczana w momencie rezerwacji w wysokości 7zł/dzień/osobę
opłata klimatyczna 1,5 €/dzień; dzieci do 12 lat płacą 50 % kosztów –
płatne obowiązkowo u pilota w autokarze, czyli:
- 6 noclegów (7 dni) - 10,50 euro/os/pobyt
- 7 noclegów (8 dni) - 12 euro/os/pobyt
- 9 noclegów (10 dni) - 15 euro/os/pobyt
- 12 noclegów (13 dni) - 19,5 euro/os/pobyt
- 14 noclegów (15 dni) - 22,5 euro/os/pobyt

