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Pláže
OběObě pláže v Tučepi, tedy severní i jižní, patří mezi nejhezčí a nejdelší na 
Makarské riviéře. Obě jsou prostorné, udržované, lemované borovicemi 
s menšími oblázky, přecházející v písek s pozvolným přístupem do vody. 
Celková délka pláží v Tučepi je přes 3 km a patří k nejdelším na                    
Makarské riviéře. Zdejší pláže jsou tedy vhodné jak pro rodiny s dětmi 
tak i pro starší generaci. Díky jejich velikosti nejsou přeplněné ani v 
hlavní sezóně, podobně jako v ostatních okolních letoviscích. 
BlankytněBlankytně modré a čisté moře, palmy, borovice, přírodní pláže, široká 
promenáda s různorodou a kvalitní nabídkou služeb vyzvedlo Tučepi 
mezi světovou turistickou špičku.

Vila Marin je zařízena tří a čtyřlůžkovými prostornými studii včetně              
kuchyňského koutu a vlastního sociálního zařízení. Většina studií má 
krásný výhled na moře. Studia jsou moderně zařízena, vybavena Wi-Fi 
připojením, klimatizací a novou LCD televizí se satelitem.

NaNa Vile Marina jsou k dispozici pěkná a poměrně prostorná dvou až čtyř-
lůžková studia a pětilůžkový apartmán v podkroví domu. Studia i 
apartmán jsou vybaveny kvalitním nábytkem, kuch. koutem včetně 
všech kuch. potřeb, soc. zařízením a balkonem. Všechny ubytovací             
kapacity disponují také TV se satelitem. Apartmány v nejvyšší patře jsou 
vybaveny klimatizací.
Celková kapacita je 45 lůžek.

- vyhledávané místo pro školní a skupinové pobyty 
- dlouhé pláže s bohatou nabídkou zábavy a sportovního vyžití
- chutná polopenze podávaná v restauraci přímo u pláže 

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, autobusová doprava, Wi-Fi 
připojení, povlečení, ručníky, pobytovou taxu, spotřebu energií, zákonné 
pojištění CK proti úpadku. Využívání klimatizace s výjimkou prvního 
patra vily Marina.

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění.

Letovisko Tučepi je díky jeho strategické poloze, dlouhým a širokým plážím vyhledávaným cílem nejen českých, ale               
i zahraničních turistů. V Tučepi najdete relativně klidné ubytování, ale přitom plážové služby i veškerá další nabídka splní 
nároky i náročných klientů. 
Tučepi leží asi 3 km jižně od Makarské a má silniční i lodní spojení se všemi evropskými centry. Vyniká mimořádně bohatou 
a rozmanitou vegetací. Nachází se pod srázy pohoří Biokovo a patří spolu s Brelou mezi nejznámější střediska Makarské 
riviéry.

Ubytování v apartmánových vilách Marin a Marina
Dva apartmánové domy Marin a Marina se nacházejí ve vzdálenosti cca Dva apartmánové domy Marin a Marina se nacházejí ve vzdálenosti cca 200 metrů od pláže, přitom v klidné části Tučep!
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