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Datum: 15.08.2020 12:49 
Dobrý den paní Havlíčková,dovolená byla super, ubytování ve Vile Vice Gradac taky, pláže a 
prostředí krásný, cesta v pohodě až na trajekt, celkem dlouhé zdržení cca 2 hodiny cestou tam 
i zpátky, jediný co bylo slabší oproti Igráne je místní gastronomie a možnosti nákupu, ale to 
těžko ovlivníte. 
S přáním krásného dne,Marián S. 
 
Datum: 12.08.2020 15:31 
Dobrý den p.Jitko Havlíčková a p.Slobodane,moooooc vám děkujeme za zprostředkování 
výborného apartmánu kousek od pláže,výborného pana majitele Mária p.Puharic  a jeho 
maminku .Vyborný personál úklidu a čistoty.Akorát,trochu jsme nad ránem slyšely trochu 
zpěvu ,vracejících se lidiček z plážových barech,ale to tak někdy bývá ...Moc budeme 
vzpomínat na toto krásné ubytování,teplé moře,slunce ,krasnou Makarskou...Preljepo 
Makarská Hvala hvala Vám všem, Helena K. 
 
Datum: 28.07.2020 20:55 
Dobrý večer paní Jitko,dovolená u Sandy Igrane byla super a všichni jsme byli 
spokojeni.Cesta byla v pohodě,žádné kolony a přes hranice taky vše ok. Děkujeme moc. 
Mějte se pěkně,pěkný večer Monika  
 
Datum: 15.07.2020 08:40 
Dobry den,vse dobre v apartmanu Ana Grgo, Igrane. Pocasi vyslo a zadne kolony na 
hranicich, malo lidi na plazich, tak snad sme si zadny Covid nedovezli. 
Ted uz muzeme v klidu sledovat, situaci v evrope. My uz jsme zpatky. 
S pozdravem Radek K. 
 
Datum: 13.09.2019 12:16 
Dobrý den užívali jsme si do poslední chvíle, bylo to super, ubytování Katarina v Makarske, 
pan domací i sousedé byli fajn. Počasí se také povedlo, až na dva dny kdy v noci byla bouřka 
a pršelo, ale to k tomu patří. Cesta domu byla také dobrá, bez kolon, až na pár oprav na 
silnicích. Domu jsme dorazili dnes ráno v půl 1. Děkujeme moc a za rok se zase ozveme 
Lucie P. s rodinou 
 
Datum: 28.08.2019 07:00 
Dobrý den paní Jitko, dovolenou jsme si užili, ubytování u moře bylo výborné, paní Sanda 
Igrane je skvělá a jistě se ještě vrátíme. 
Takže z naší strany naprostá spokojenost. Tak nějak jste (přeneseně) odhadla při plánování 
naše potřeby. 
Cesta byla doprovázená bouřkami, ale jinak bez problémů. Jen na hranicích Slovinsko-
Rakousko byla hodinová kolona, protože kontrolují migraci. 
Mějte krásný den.   
Iveta N. 
 
 



 
Datum: 13.08.2019 09:22 
Dobrý den, dovolená byla nádherná. Domácí jsou super (Tiho Igrane).Cesta domů byla 
náročná samá kolona, ale zvládli jsme vše v pohodě.Děkuji za zajištění. Pěkný den Vlaďka V. 
 
Datum: 12.08.2019 12:31 
Dobrý den,dovolenou jsme si užili,ubytování na jedničku,kuchyň byla zařízena úplně 
se vším (nebyla jsem doposud zvyklá)-vozila jsem si dokonce i varnou konvici,paní domácí je 
velmi pečlivá a vše měla nachystáno v čistotě,prostě spokojenost velká,jen malé nedostatky v 
pokažené markýze,která byla na terase,ale bohužel za to p.domácí nemohla,akorát oprava se 
nekonala a tak jsme na terase nemohli být jen ráno nebo v noci (svítilo slunce).Ale to nám 
zase tak moc nevadilo,měli jsme své slunečníky a většinou jsme byli na pláži.Jinak to 
hodnotím na výbornou,díky moc Markéta M. (Grgo pláž Igrane) 
 
Datum: 12.08.2019 12:01 
Dobrý den paní Jitko,dovolenou jsme si moc užili a byli jsme všichni spokojené.Ani se Nám 
nechtělo domů,tady v ČR máme zimu.Cesta byla bez komplikací a kolon.Z Igrane Sanda jsme 
odjížděli okolo oběda.Moc Vám děkujeme za Vaší laskavost a přeji krásný zbytek dne. 
S pozdravem Lenka K. 
 
Datum: 11.8. 2019 09:45 
Dobrý den paní Jitko.  
Krásnou dovolenou jsme si užili hlavně díky Vám. Jsem moc rád, že stále existují bezva lidi. 
jako jste Vy. Mějte se hezky a ještě jednou moc diky.  
Jaroslav Č. 
 
Datum: 05.08.2019 22:51 
Dobrý den Jituško, moc děkujeme byli jsme moc spokojený, vše vychytaný a moc jsme si to 
užili. Cesta autobusem byla v pohodě, ale na mě to moc není, já jsem tomu spaní moc nedala 
ale jinak řidiči moc milí. Klidně pojedu příště znovu, ale dopravou vlastní. Ubytování super. 
(Grgo Ana – Igrane) Dneska už jsem byla v pracovním procesu, tak se ani moc nechtělo. Měli 
jsme tam krásně. Tak moc děkuji za perfektně zařízenou dovolenou, určitě vás budu všude 
doporučovat. Věra B. 
 
Datum: 01.08.2019 13:54 
Moc díky, paní Havlíčková. 
Za perfektní práci, čas i ochotu. (Sanda Igrane) 
Mějte pěkný den.Jaroslav Č. 
 
Datum: 01.08.2019 10:18 
Dobrý den. 
Bylo to super podle našich představ a moc jsme si to užili a příští rok se zase určitě ozveme. 
Moc děkujeme  Radek. a Jana (Grgo Ana Igrane). 
 
Datum: 29.07.2019 11:44 
Dobrý den paní Havlíčková,také děkujeme za super dovolenou (apt GRGO Ana Igrane), 
ohledně cesty to byla fuška, příští rok pojedeme znova, ale jestli to trochu půjde, tak od 
pondělí do pondělí, nebo příjezd ve všední den a odjezd také :-)  
S přáním krásného dne, 
Marián Schwarz 



 
Datum: 29.7. 2019 07:57 
Dobré ranko i Vám paní Jituš,děkujeme za vše co pro nás děláte a také Vás zdravíme, 
Jaroslava P. (apt Tonći Biograd na Moru) 
 
Datum: 28.7. 2019 08:31 
Dobry den. Moc děkujeme. Dovča byla super (v Silvane Igrane), vsude Vas budeme 
chválit...Kateřina N. 
 
Datum: 26.07.2019 17:40 
Dobry den Jitko, dekujeme za krasnou dovolenou od Vasi agentury. Pani Durdica (Vrtina 
A+C Igrane) je strasne mila pani, jeste jsme se u nikoho nesetkali s obdarovanim dovolenkaru 
od majitelky. Akorat setkani s Vami nejak nevyslo. Jeste jednou moc dekujeme a prejeme 
mnoho dalsich spokojenych zákazníku. Veronika T. 
 
Datum: 26.07.2019 17:00 
Dobrý den Jitko,omlouvám se, že píši až těď. Dovolená byla úžasná a hlavně jsme měli 
opravdu super ubytování apartmány Grgo Igrane, ten výhled na to moře byl skvělý. Při cestě 
domů jsme neměli ani dopravní zácpy, takže naší společné dovolené s přítelem není co 
vytknout. :-) Pokuď by to šlo, jeli bychom i příští rok. 
Přeji Vám Jitko krásný večer Markéta J. 
 
Datum: 23.07.2019 22:09 
Dobrý večer, děkujeme za dovolenou. Přesně takto jsme si ji představovali. Klidné místo s 
možností výletů, ubytování u pláže, pohodová domácí Sanda Igrane ..... 
Ještě jednou děkuji a přejeme spoustu spokojených klientů. 
S pozdravem Ivana Z. 
 
Datum: 18.07.2019 08:51 
Dobre ranko,dorazili jsme kolem 20 hod.vecer,cesta po CR nezklamala.Moc dekujeme a 
prejeme krasny den a leto. Katka H. (Marija Biograd na Moru) 
 
Datum: 14.07.2019 13:52 
Dobrý den,  
Ano už jsme doma, cesta byla v pořádku. Ubytování skvělé, paní Vesna (apt GRGO Igrane) 
byla moc milá. Děkujeme moc, obě jsme si to užily. 
S pozdravem,  
Markéta K.  
 
Datum: 08.07.2019 22:47 
Dobrý večer,dojeli jsme v naprostém pořádku.Autobus byl super,jen cesta dlouhá.Dovolená 
v apartmánech Katarina byla krásná moc za vše děkujeme s pozdravem  Jarmila H. 
 
Datum: 25.06.2019 08:12 
Dobrý den slečno/paní Havlíčkova. Moc se nám tam líbilo. Apartmány Grgo. Všechno bylo v 
pořádku. Rádi bychom jeli znova první týden v září. Domluvíme se s rodinou kolik by nás 
bylo a brzy se Vám ozvu jestli budete mít ještě nějaké volné místo. David L. 
 
Datum: 24.06.2019 11:18 
Dobrý den, vše úplně v pohodě,bylo nás tu na trajekt víc. A jinak moc pěkná dovolená, 



domácí fajn, hlavně s paní Mare jsme si pěkně"pokecali". U sousedů byla také paní sama, tak 
jsme chodívali spolu.Asi jsem klidnější místečko ještě neviděla.Tak děkuji za zprostředkování 
prima dovolené a ať se vám se Slobodanem vše daří.Cesta zpět bez problémů,byla jsem doma 
po desáté ale ještě jsem se nedospala. Takže poděkování i Kamile, řidiči i organizace super. 
Mějte se pěkně! Dana O. 
 
Datum: 01.10.2018 21:15 
Zdravím Jitko,  
Užili jsme si Makarskou skvěle. Vyšlo nám luxusní počasí tak jsme si to i s koupáním báječně 
užili. Děkujeme za spolupráci a moc pozdravujeme. 
Robert s rodinou 
 
Datum: 20.08.2018 18:27 
Dobrý den Jitko.Dovolená v Igrane v domě Vrtina se nám líbila a byli jsme maximálně 
spokojeni. Vám děkuji za profesionální přístup a jestli budeme v příštím roce plánovat znovu 
Chorvatsko, tak určitě vaším prostřednictvím. Všichni děkujeme a přejeme hodně 
štěstí.Krásný den, Pavlína F. 
 
Datum: 15.08.2018 10:33 
Super jste fakt zlatá , ještě jsem se nesetkala s cestovou, kde by byli majitelé takhle ochotný a 
pomohli se vším ohledně dovolené ☺. Moc děkuji a už se těšíme. S pozdravem Hanka B. 
 
Datum: 13.08.2018 21:47 
Dobrý den paní Havlíčková, 
Cesta byla v pořádku, ještě jsme pokračovali do Itálie.Každopádně moc děkujeme za 
doporučení ubytování v apartmánu Iva v Makarské , bylo vše v pořádku a i bazén jsme řádně 
využili. Jen ten kopec :-D ale starší děti ho dávaly bez problémů.Určitě Vám napíši nějakou 
hezkou recenzi, zasloužíte si jí :-)Pokud opět příští rok vyrazíme do Chorvatska, tak se na Vás 
velmi rádi opět obrátíme.Přejeme mnoho krásných a bezstarostných dní. S pozdravem Pavlína 
Č. a spol. 
 
Datum: 04.08.2018 18:07 
Dobrý den, děkuji za optání,  cesta dlouhá,  s kolonami jsme ale počítali. Byli jsme strasne 
moc spokojení.  Byla to krásna dovolená.  Majitele apt Franić v Makarské moc prijemni,  
ochotni, hodni. U moře jsme byli po třetí,  poprvé jsme ale zažili déšť,  ale  ani to nás 
nevyvedlo z miry a pro nás dovolená bez mráčku...Dekuji a příště jedině přes vás Martin L. 
 
Datum: 30.07.2018 10:05 
Dobrý den paní Jitko, 
dojeli jsme včera za svítání. Na chorvatských hranicích nás zdrželi dlouhé kolony,ve kterých 
jsme strávili 4 hodiny,ale s tím se dalo počítat.Jen jsme nečekali,že budou tak dlouhé. 
Nakonec jsme dojeli v pořádku a řidiči dostali velkou pochvalu.  
Ještě jednou Vám chci poděkovat za perfektní domluvu s vámi všemi a ochotu.  
Moc se nám v Drveniku v apartmánech Aida líbilo. 
Přeji vám další spokojené klienty a pěkné léto. 
Za celou skupinu zdraví Radka H. 
 
Datum: 17.07.2018 09:10 
Určitě se na Vás v budoucnu obrátíme a necháme si zase poradit, protože Vy opravdu víte, co 
potřebujeme.Moc rádi Vás také poznáme.Mějte se fajn.Katka Sl. 



Datum: 17.07.2018 08:45 
Dobrý den, paní Jitko,byli jsme nadmíru spokojeni. Všichni jsme byli nadšeny a budeme 
dlouho vzpomínat na krásnou dovolenou v Biogradu na Moru v apartmánu Golem. 
Moc děkujeme za všechno.I Vám krásný den a léto. Katka Sl. 
  
 
Datum:      07.2018 
"Velká paráda ��, krásný výhled na moře a dobré lidi i majitelka apartmánu Anisja v Igrane. 
Celá rodina dala za 1+���, doporučujeme ������   " Martin Šk. 

 
 

 
Datum: 26.06.2018 18:17 
Dobrý den,dovolenou jsme si v domečku Bezeruša v Igrane užili moc pěkně, bohužel byla 
krátká. Manžel hrál na kytaru každý večer, dost se to tam ztratilo, ve vedlejším penzionu hrála 
denně kapela. Výlet na Brač jsme si také zařídili a opět se nám tam velmi líbilo.Cesta zpět 
proběhla v pořádku. Pozdravujeme paní Durdicu, je to milá dáma. Monika Kl. 
 
Datum: 12.06.2018 07:16 
Dobrý den p. Jitko,dovolená bylo naprosto luxusní. Byli jsme nad míru spokojení .Počasí bylo 
skvělé , přístup a především čistota moře byla naprosto dokonalá. Majitelé apartmánu Grgo 
v domě Ana v Igrane super prostě opravdu skvělá dovolená . Jsem nesmírně ráda , že jsem se 
obrátila na vás a vše dopadlo takhle skvělé. Syn jelikož byl poprvé u moře si to maximálně 
užil a určitě to není naše poslední dovolená. Ještě jednou moc děkuji :-) Radka K. 
 
Datum: 26.09.2017 12:30 
Dobrý den,dovolená v Igrane u Grga Ana byla super, moc jsme si to užili a odpočinuli 
si.Dojeli jsme v pořádku, po cestě zpět jsme navštívili NP Krka, bylo to krásné. 
Ještě jednou děkujeme,S pozdravem,Tereza Ž. 
 
Datum: 25.09.2017 13:21 
Dobrý den,Jitko. Makarská u Puhariće  nám vyšla perfektně. Počasí azuro a teplota ke třicítce. 
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.Robert K. 
 
Datum: 19.09.2017 14:34 
Dobrý den, prodloužili jsme si to v Igrane u Tiha ještě o jeden den, tak jsme zrovna na cestě. 
Po cestě nám pořád prší. Počasí nakonec vyšlo perfektně. Moc jsme si to všichni užili.  
Moc děkujeme za krásnou dovolenou. Vlaďka S. 
 
Datum: 10.09.2017 10:00 
Ahoj Jitko, diky za úžasnou dovolenou, skvěle místo Igrane Anisja, byli jsme na makarske 
lodi( obr vlny) na Sv. Juri( nakonec autem, taky adrenalin…)jinak jsme prochodili co se da 
kolem Igrane a strašně se nám nechtělo domu, přijeli jsme včera vecer po 11 hodinách, u 



Záhřebu kolony a na hranicích taky, asi je dobre nejezdit v sobotu před den. Moc jsme si užili 
ryb na různý způsoby.. Ať se vám dari a určitě se zase ozveme, Zdravime oba..ahoooj Ivo Š. 
 
Datum: 31.08.2017 10:21 
Dobrý den Jitko a Slobodane, 
zrovna dnes ráno jsem na Vás myslela, že napíši.:) 
Dorazili jsme v pořádku, cesta dobrá, vyjeli jsme ve 4h. ráno a až do Záhřebu téměř prázdné 
silnice, Chorvatsko jsme projeli ani nevíme jak! Cesta čistého času 12h. takže super. 
Moc děkujeme za krásnou dovolenou v Makarske , dle představ, apt. Mira v tiché oblasti, 
opravdu tam byl klid a město nádherné, promenády .....děti si přišly na své. 
Výlet lodí se také povedl, viděli jsme i jiná místa, což ocením hlavně já, pouze válení na pláži 
neupřednostňuji.  
Jeli jsme se podívat také do Igrane, na malé malebné pláže, tam jak máte apt také. 
Určitě opět využijeme služby od Vás. 
Přeji Vám krásné dny, pohodu, mějte se krásně.  
Zdraví Gábina H.s rodinou  
 
Datum: 28.08.2017 08:48 
Dobre rano,dovolena byla super a vsichni jsme si to uzili na 100%,ubytovani krasne,ciste a 
pani Anisija prijemna pani... Prostredi v Igrane klidne a krasne idealni pro rodinu s detmi jako 
jsme byli my...Akorat to bylo kratke,tyden je malo teda aspon pro me,priste to chce na delsi 
dobu...jinak za vse  moc dekujem...Prejeme krasny zbytek prazdnin Lucie P. a ucastnici 
zajezdu. 
 
Datum: 12.08.2017 13:36 
Dobrý den, děkujeme cesta byla v pohodě a dovolená v Makarske se vydařila. Hezký den a 
děkujeme za ochotu za apartmán Katarina, Miroslava Šp. 
 
 
Datum: 12.08.2017 11:44 
Dobrý den paní Jitko,dorazili jsme v pořádku včera okolo jedenácté večer.:) Dovolenou 
v Makarske Dina jsme si moc užili.Jeden den jsme strávili v národním parku Biokovo,jeden 
procházkou po městě,jinak jsme se koupali a odpočívali,protože teploty se pohybovali okolo 
40 °C.Ke konci pobytu se teploty snížili,tak bylo lépe.:)Zdraví Soňa Ř. 
 
Datum: 09.08.2017 14:16 
Vše super, cesta 12hod.  Igrane apartmán Grgo  taky krasny ,budu vás doporučovat všem 
známým,děkují a přeji hezký den. Stepan V. 
 
Datum: 01.08.2017 23:57 
Dobrý den paní Jitko, vše bylo v pořádku, cesta tam i zpět byla bezpečná. Na Makarské bylo 
nádherně.Tentokrát jsme nebyli na žádném výletě. Majitelé Puharić příjemní, Chorvaté 
vesměs taky vstřícní. Chci Vám poděkovat paní Jitko za ochotu a  
spolehlivost. Diana K. s rodinou 
 
Datum: 01.08.2017 13:19 
Ahoj Jitka  
Dovolenka v Makarske bola super, vsetko ok.  
Len po ceste spat sa nam pokazilo auto, tak cesta bola zaujimava. 
Ale uz sme doma tak ok. Pekny den Jozef K. 



 
Datum: 31.07.2017 17:38 
Dobrý den, paní Havlíčková, 
Cesta proběhla bez zádrhelů a děti to vydržely.  
Dovolenou jsme si užili moc. Chci Vám tímto poděkovat za péči i Vaše doporučení. 
Ubytování ve vilce MIRA bylo moc hezké a čisté, přesně to, co potřebujeme, včetně všech 
praktických věcí od zařízení v kuchyňce, přes ručníky, mýdla, sušák s kolíčky, wifi, klima. :) 
Majitelé byli moc příjemní, mysleli na drobné dárečky pro děti a i láhev rakije pro nás. :) Do 
Chorvatska jsme přijeli dříve (11.00) a bylo fajn, že i apartmán nám dali k dispozici prakticky 
ihned, i když check in byl až ve 14.00. 
Chození našim dětem nevadí, takže jsme nechodili na nejbližší pláž (tam byl ručník vedle 
ručníku), ale dále. Pláž tam byla uzavřená, jen 2-3 rodiny a to nám vyhovovalo. Večery jsme 
trávili většinou procházkami po Makarské a zmrzlinami. A slunění u vody jsme občas 
vyměnili za výlety - Biokovo (Vošac, Sv. Jure), NP Krka, výlet lodí na Hvar a Brač (to nám 
zařídil pan Slobodan), Podgora. 
Jediný "problém" nastal při odjezdu, protože se nikomu domů nechtělo a Adélka začala 
plakat. :) :) :) 
Přeji Vám krásné léto. 
S pozdravem Gabka Boh. 
 
Datum: 29.07.2017 19:18 
Dobry den Jitko,vubec nestiham psat.Moc se omlouvam.Cesta tam i zpet uplne super.Jeli 
jsme pres Bratislavu a Madarsko rovnou do Chorvatska.Majitele vilky Mare v Trpanji skveli 
,ubytovani trosku mensi,ale zvladli jsme to.Cestovali jsem po polostrove Pelješac  a na 
Korculu.Moc dekujeme a preji hezky den.Katka Hil. 
 
 
Datum: 25.07.2017 15:26 
Dobrý den,  
Potápění jsme vyzkoušeli dovolená v Makarske byla krásná děkujeme. Martin L. 
 
Datum: 25.07.2017 14:43 
Dobrý den Jitko, dnes jsme dorazili ráno kolem třetí.Cestu jsme zvládli bez kolon, tak jsme 
rádi.Moc se nám líbilo.Ubytování ve Franići  a vše kolem bezva.Byli jsme nadšeni,děkujeme 
Slobodanovi,na loďi se nám líbilo.Prostě úžasná dovolená v Makarske,děkujeme.Simona Vaš. 
 
Datum: 18.07.2017 08:25 
Dobrý den paní Havlíčková, 
Moc a moc děkujeme. Byli jsme opravdu moc spokojeni. I manžel, který na letní dovolené 
moc není říkal, že pokud příští rok budou nějaké penízky tak pojedeme zase. Cesta zpět byla 
bez problému, žádné kolony. Vyjeli jsem ve 24h ze soboty na neděli a bylo to úplně ideální. 
Mohu vřele doporučit ubytování u  paní Jadranky Vidoš, velká spokojenost. Její manžel i ona 
jsou báječní přátelští lidé.  
Ještě jednou velké díky za vše. Tereza Mar. 
  
Datum: 12.07.2017 09:38 
Dobrý den, moc Vám chci poděkovat, chtěla jsem napsat aspoň sms i panu Slobodanovi, ale 
asi jsem si špatně uložila číslo.......bylo moc pěkné, jak nás přišel pozdravit, pomohl se 
stavbou stanu......Moc se nám v kempu Jure líbilo (všechno blízko, umývárna, pláž.......), moc 
se nám líbilo na Makarské, byli jsme tam chvilku, nestihli jsme vidět všechno, co jsme chtěli, 



rádi se tam zase někdy vrátíme.....snad příští rok nebo přes rok. Takže moc moc Vám za 
všechno děkujeme (doufáme, že snad v kempu naše děti taky nevadily a nerušily.......)Pěkné 
léto a doufám, že se na Vás příští rok můžeme zase oprátit.Bohumila K. 
 
Datum: 11.07.2017 07:12 
Dobrý den, dovolená vyšla podle plánů. Děkuji moc za zprostředkování, s ubytováním v Miře 
jsme byli moc spokojeni a majitelé byli velmi milí. Hezký den Petra Hub. 
 
Datum: 10.07.2017 13:29 
jééé, jsem ráda, že píšete. Chtěla jsem Vám také napsat:-) 
Paní Janě – Igrane  prosím moc poděkujte za ochotu. Byla perfektní, apartmán krásný, 
sluníčko svítilo, naše děti si pohrály s holčičkama od paní Jany, takže se nenudily. 
Nám se trošku pokazilo, dcera onemocněla, ale nebylo to nic vážného, tak jsme si to nakonec 
užili.Odjeli jsme o den dřív - jeli jsme ještě na výlet do Mostaru a vodopády Kravica a cestou 
zpět se zastavili v termálech ve Vadaši. Nestihli jsme se s paní Janou ani rozloučit, byla v 
práci. Tak ji prosím od nás moc pozdravujte. 
Pokud se rozhodneme znovu pro Chorvatsko, určitě se na Vás obrátíme. 
děkuji a mějte se pěkně:-),Hana Dv. 
 
Datum: 07.07.2017 21:16 
Vše v pořádku , dovolená skvělá , ubytování výborné. Mário Puharić je moc laskavý a fajn. 
Máme to tam velmi rádi. Děkujeme za vše. Pozdravujte přítele! Jana Ven. 
 
 
 
 
Datum: 07.07.2017 09:06 
Dobrý den paní Jitko. V Chorvatsku ve vilce Tomaš jsme se měli velice dobře a vrátili jsme 
se v pořádku. Cestou jsme se zastavili u Plitvických jezer. Tam se nám to také líbilo i když 
nám počasí moc nevyšlo. Těšíme se na setkání a přejeme Vám krásné léto. Maruška a 
Vladimír D. 
 
Datum: 04.07.2017 21:52 
Dobrý den,dojeli jsme v pořádku domů i když zdržení v kolonách bylo cca 2 hod. Dovolená 
byla krásná,Makarská ,moře i Biokovo. Výhledy úžasné. Pokoj MIRA jsme si připlatili a měli 
jsme obrovskou terasu s čelním výhledem na moře.A počasí také skvělé. Děkujeme za 
zprostředkování krásné dovolené. Andrea F. 
 
Datum: 03.07.2017 16:41 
Dobrý den Jitko, 
Ubytování  bylo krásné, čisté. 
Pan Mário Puharić  a váš přítel se o nás postarali  nad očekávanou  míru pohostinnosti. 
Takže zbývá  pouze ještě jednou  moc poděkovat za povedenou  dovolenou. 
Jen ta cesta  nám  dala zabrat. 16,5 a 15h je  fakt  dost. 
Hlavně že už jsme spokojení doma a vzpomínky toto převáží, 
mějte se moc krásně, Jana Vác.  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Datum: 05.10.2016 09:42 
Dobrý den Jitko a Slobodane, 
Dojeli jsme domů v pořádku. Pršelo a byl hustý provoz což mě trochu překvapilo. Na 
Makarské super!!! Počasí na jedničku a září luxusní. Moc jsme si to užili a už teď je nám po 
Makarské smutno... 
Děkuji za skvělý servis a těším se na další spolupráci. S pozdravem RK  
 
Datum: 27.09.2016 09:19 
Já vás také zdravím, cesta proběhla v pořádku, jen mírné a neplánované zajetí do centra 
Lince. Jinak ještě jednou děkujeme za pomoc se změnou parceli v kempu Jure , zbytek pobytu 
si užili, podívali se na kole na Juru, po pobřeží, tam a zpět, ochutnali co se dalo, vypili co se 
dalo, zažili krásnou bouřku...  
tak se mějte a zase třeba někdy na vi! 
Michal plus Jana  
 
Datum: 14.09.2016 11:34 
Ahojky:)Moc zdravíme, dorazili jsme v sobotu večer. Byli jsme ještě ve slovinských horách a 
taky fajn:).Uvidíme, jak nám dovolí finance př. rok, ale jela bych zas:). Déšť ani nakonec 
nevadil, poradili jsme si:)Děkuju moc za apartmán Tomaš  a budu se těšit, ať se daří.PetraČ. 
 
Datum: 31.08.2016 13:47 
Dobrý den , 
Mnohokrát Vám děkujeme za všechno, dovolenou jsme si velmi užili a byli jsme velmi 
spokojeni ve vile Radoš.  
S pozdravem EvaK. 
 
Datum: 31.08.2016 10:39 
Dobry den pani Jitko.Cestu jsme zvladli v poradku.Dovolena byla uzasna hned bych se vratila 
do tepla.Za deti dekujeme.Ubytovani v apartmánu Iva super. Byli jsme moc spokojeni.JanaT. 
 
Datum: 19.08.2016 11:04 
Dobrý den, ano byly jsme spokojeni v apartmánu Mare -Trpanj-Pelješac ,při cestě zpět 3hod 
slovinská hranice,jinak ok 
s pozdravem RomanS. 
 
Datum: 16.08.2016 21:43 
Dobrý den, byli jsme spokojeni, vše bylo OK. Ještě jednou děkujeme za zprostředkování 
ubytování ve vile Alma. PetrF. 
 
Datum: 16.08.2016 08:14 
…..Moc na Vas myslime a kazdemu vypravime, jak jste uzasny a sehrany par.Mate 
obrovskou trpelivost,ochotu a dobre srdicko na pravem miste. Udelali jste nam uzasnou 
dovolenou v apartmánu Franić na nasi posledni chvili, kdy CK nam to pokazila.Detem se 
styska po mori, jen co jsme prijeli, tak to tu na koupani neni, dost se ochladilo. Strasne moc 
Vas zdravime a na Vas vzpominame papa. MilošK. 
 
 
Datum: 15.08.2016 19:48 
Dobrý den, 



dovolená byla super,trošku moc lidí ,ale jinač paráda.Cesta domu byla dobrá až na slovinké 
hranice jinač nikde žadné zdržení.Děkujeme za zprostředkování v apartmánu Katić. ZděněkV. 
 
Datum: 11.08.2016 00:07 
Dobrý den sl.Jitko 
Teď  hned by jsme  se tam vrátili !!! Na Makarské,vše na svém místě, takže doma úplná 
spokojenost.Škoda, že jsme se tam nepotkali, to nás mrzí rádi by jsme Vás pozdravili !!! 
Každopádně kemp Jure  absolutně  super!! Už jsem kamarádům  doporučoval, takže  příště 
sleva. Děkuji za zařízení  parádního místa a na 100% Vás ještě budu prosit o další bukač 
Ahoj !!!  MartinF. 
 
Datum: 08.08.2016 20:20 
Dobrý večer. Dojeli jsme do Brna až po deváté. Až do Omiše jsme nabírali lidi a pak byl v 
horách takový vítr, že jsme jeli pomalu.Ale vše v pořádku a ani nejsem z cesty unavená…  
Děkuji vám za krásnou dovču ve vile Mira, budu dlouho vzpomínat.Vám přeji, ať se daří a 
mějte se oba moc pěkně! DanaO. 
 
Datum: 27.07.2016 09:13 
Dobrý den, 
ubytování v apartmánu Paćar bylo skvělé, dojeli jsme v pořádku a moc děkuji za vaší 
vtřícnost při opravě auta. 
Tak snad zase příště. 
S pozdravem 
LumírM 

 
Datum: 19.07.2016 18:33 
Dobrý den, 
Dovolená se nám velice líbila a Makarská je nádherná. Byla to opravdu dobrá volba a předčila 
mé očekávání. Ubytování bylo také moc pěkné. I vybavení apartmánu Mira. 
Bála jsem se toho výhledu na moře a nakonec nám stačil ;-) Řekla bych samá superlativa. 
Umím si představit jet znovu na stejné místo.Jediné mínus placené toalety na pláži a sprchy, 
ale to nám pobyt nezkazilo. Už teď mi je smutno. 
S přáním krásného zbytku dne. 
JaroslavaS. 
 
Datum: 15.07.2016 20:20 
Dobrý večer Jitko, 
moc děkujeme za zprostředkování tohoto apartmánu Vidoš, opravdu vše bylo parádní, 
majitelé jsou úžasní a přátelští lidé a opravdu na ně s úsměvem vzpomínáme. 
Měli jsme strach z hlavní silnice, ale spaní při otevřeném okně a silnice nevadila. 
Ještě jsme tento týden stihli dovolenou u nás - ale to počasí (ve stanu na Pálavě při dešti a 
nízkých teplotách).... to v Chorvatsku bylo opravdu krásně. 
Po 17ti letech v Chorvatsku veliká změna - plno restauraci podél promenády....fakt krásný. 
Cesta byla dlouhá cca 14hodin, ale dovolenou jsme si opravdu užili. 
 Moc děkujeme a příště se s radostí na Vás opět obrátím. 
hezký večer a krásné letní dny i Vám (zřejmě už plné sluníčka v Chorvatsku :-)))... 
IvanaM. 
Datum: 15.07.2016 09:12 
Dobrý den paní Jitko, už nyní se těším na další rok - na opětovné setkání s Makarskou. Zcela 
jistě se obrátíme opět na Vás a Slobodana. Třeba budu mít konečně příležitost setkat se 



osobně i s Vámi, paní Jitko. Přeji Vám krásné naplněné LÉTO. Se srdečným pozdravem 
Diana 
 
Datum: 12.07.2016 21:11 
Dobrý večer paní Jitko, omluvám se Vám za pozdní reakci, ale teprve dnes jsem otevřela 
maily. Nedokážu popsat, co mi to dalo. Vstřebávala jsem vůni osvěžujícího moře, pinií a 
grilovaných ryb, zvuk cykád, překrásné bílé pohoří lemující celou tu překrásnou scenérii. 
Všem se nám tam líbilo i ubytování bylo podle našich představ. Byl to vzdušný, prosvětlený, 
otevřený a čistý prostor. Dům je v novotě 7 let, majitelé ochotní a příjemní, penzion Puharić 
byl během dne hlídán paní, která tam uklízela. Cokoliv jsem potřebovala doplnit, hned 
ochotně dodala. Měl výhodnou polohu. Ještě jednou Vám i Vašemu partnerovi Slobodanovi 
chci srdečně poděkovat za vyřízení nádherné dovolené a pevně věřím, že se za rok setkáme. S 
pozdravem Diana s rodinou. 
 
Datum: 29.06.2016 13:27 
Dobrý den, byli jsme naprosto spokojeni v  kemp Jure. Vše probíhalo podle našich očekávání 
a ten týden v Makarské byl super. JindraK. 
 
Datum: 16.03.2016 16:16 
Dobrý den. Moc Vám děkuji za perfektní spolupráci a přeji Vám krásný den.  
VladimírD. 
 
Datum: 10.09.2015 21:31 
Dobrý den paní Jitko, 
Mockrát Vám děkujeme za nádherných 10 dní v Chorvatsku, nadšená byla celá naše rodina. 
Pozdravujte Slobodana i celou Radošovic rodinu, byli skvělí. 
Mějte se krásně a určitě se ještě někdy uvidíme, LuckaJ.s rodinou 
 
Datum: 02.09.2015 07:53 
Dobry den vse bylo v poradku a jeste jednou dekuji za vyrizeni apartmanu Puharic.  
Kavu jsme bohuzel nestihli tak snad nekdy priste.mejte se krasne RadekV. 
 
Datum: 28.08.2015 21:41 
Dobrý večer paní Jitko, 
děkuji za Váš mejlík, dovolenou jsme si užili, bylo nám spolu moc hezky, na všem jsme se 
dohodli, do Dubrovníku jsme jeli minulé úterý, tam se nám taky moc líbilo, cesta zpět už byla 
na pohodu, nedá se to srovnat s cestou tam, v sobotu večer jsme už byli doma :-) 
Děkuji Vám oběma za všechno a užívejte si zbytek léta, jak jen to jde. 
Zdraví Vás LenkaS. a děti :-) 
 
Datum: 28.08.2015 16:58 
Dobrý den! 
Dovolenou jsme si užili a západ slunce byl NÁDHERNÝ! 
Děkujeme za vilu Franić. 
BoženaŠ. 
 
Datum: 27.08.2015 18:56 
Ahoj Jituš! Dovolená byla úžasná, škoda, že to tak rychle uběhlo, cesta zpět byla ok, lepší než 
tam, Ještě dnes děcka líčili dědovi a babi jak se měli na dovolené ve vile Iva. Ještě jednou 
moc děkujem za vše. Pozdravuj Bobana. Ahoj GábinaM. s rodinou 



 
Datum: 18.08.2015 09:12 
Dobrý den, 
dovolenou jsme si užili.. to počasi vyšlo úplně skvěle.. ubytování v Ivě bylo taky fajn, ale ten 
kopec nám dával zabrat. Příště bysme určitě volili něco kousek od pláže.. ani by tak nevadila 
ta dálka ,ale ten kopec byl fakt odrazující. Na začátku to ještě šlo ,ale ke konci už to byl fakt 
výkon vyjít,ale i tak děkujeme za zprostředkování pěkného ubytování a tipy na výlety. 
S přáním pěkného dne MarkétaV. 
 
Datum: 17.08.2015 15:40 
Dobrý den 
vše bylo bez problémů, byli jsme velmi v hotelu Bonaca spokojeni,nic jsme nepotřebovali, tak 
jsme neobtěžovali  
s pozdravem Petr P. 
 
Datum: 17.08.2015 14:33 
Dobrý den,dojeli jsme v pořádku,cesta byla dobrá,řidiči příjemní.U nás od rána prší a máme 
tady 20 stupnů.Takže si od sluníčka odpočinem.Ještě jednou dík byla to super dovča, 
ubytování Šarič .Tak zatím naschle Jitko a pozdravujte i Slobodana. PatrikC s rodinou 
 
Datum: 17.08.2015 09:18 
Dobrý den paní Havlíčková, 
dovča v Miře byla super , moc děkujeme a budeme se těšit zase na příště ,až budeme zase 
chtít jet do Chorvatska, určitě se na vás zase obrátíme.Auto naštěstí dojelo, fakt jsme měli 
štěstí, že se to nestalo třeba poslední den. 
Tak se mějte hezky a ještě jednou díky:-) JanaŘ. 
 
Datum: 16.08.2015 11:45 
Dobrý den paní Jituško.Konečně jsem se dostala k počítačí abych Vám mohla poděkovat za 
krásný pobyt v Radošovi .Moc se nám tam líbilo a holky si to užily jak mohly.Moře bylo 
teploučké jak kafíčko.Apartmány krásné.Prostě opravdu krásná dovolená. Děkujem všem.  
Přejeme krásný den Pavlína W.a rodina 
 
Datum: 12.08.2015 09:12 
Pekný deň prajem, 
chcela by som sa Vám poďakovať, za pekné teda parádne ubytovanie v apartmene Iva, 
dovolenku sme si parádne užili....Škoda, že to tak rýchlo prešlo.....Určite ostaneme v kontakte, 
ak sa rozhodneme opať pre Chorvátsko... 
Ďakujem ešte raz... 
S pozdravom 
Monika P. 
 
Datum: 05.08.2015 13:58 
Dobrý den, dovolená se nám vydařila, byli jsme moc spokojeni, majitelé Radoš jsou velmi 
příjemní lidé. Dojeli jsme dobře, i když cesta byla trochu náročnější. Ještě jednou děkuji za 
pomoc a přeji také příjemný pobyt. S pozdravem Ivana K. 
 
Datum: 04.08.2015 11:55 
Dovolená byla výborná a nic nám nechybělo v apartmánu Tomaš. Krásně jsme si to užili. S 



tím setkáním třeba příště. :o) 
Děkujeme mnohokrát a mějte krásný den. 
S pozdravem RadekS. 
 
Datum: 07.07.2015 14:17 
Dobrý den Jitko,  
tak jsme se ve zdraví a bez úhony vrátili domů a do práce. Moc děkujeme za zprostředkování, 
bylo tam úžasně. Majitele apartmánu Tomaš si nemůžeme vynachválit, Marko a Natalija jsou 
super a moc se nám u nich líbilo :-)  
S přáním klidného léta, Tomáš M. 
 
Datum: 30.06.2015 11:18 
Krásný den Vám přeji paní Jitko, 
velice Vám děkuji za ochotu a opravdu za vřelý přístup a za pomoc v dané věci ubytování 
v apartmánu Tošić  Jsem moc ráda, že i když pouze elektronicky, ale že jsem Vás poznala. 
Taktéž děkuji Vašemu příteli, že je ochoten nám zprostředkovat nějaký ten výlet a budeme 
velice rádi za jakoukoliv informaci v dané lokalitě. Je skvělé, že umí česky,… 
Mějte se krásně a přeji Vám všem, aby jste si užili léto v plné parádě :-) 
S pozdravem LenkaS. 
 
Datum: 10.06.2015 17:04 
Dobrý den, 
K Vašim stránkám - hledala jsem info o kempu Jure Makarska, a to jak na jejich oficiálních 
stránkách, tak i u českých prodejců. Vaše stránky poskytovaly, jako jediné, ucelené a 
vyčerpávající informace ohledně kempu samotného, včetně dostatečného množství fotek. To 
samé se týkalo i dalších nabídek ubytování, kdy k popisu jsou i fotky. 
Stránky hezky zpracovány. 
Krásný den, 
MarkétaH. 
 
Datum: 07.06.2015 09:03 
Zdravím z Makarské,děkuji ještě jednou za zprostředkování ubytování ve vile Matea,jsme tu 
od včera od 11h a je to tu super...Rád se na Vás budu obracet nadále při cestách sem :)  
S pozdravem JirkaV. 
Datum: 15.06.2015 15:04 
Tak jsme nakonec zůstali o den déle,dovolená byla super JirkaV. 
 
Datum: 20.05.2015 22:05 
Dobrý večer paní Jitko,  
mnohokrát Vám děkuji za vaší snahu a péči, kterou do nás vkládáte.  
P.S.: Byla bych velice ráda, kdyby jsme se 4.7. v kempu Jure osobně setkali, dlužím Vám 
velké poděkování. 
S přáním příjemného zbytku večera, JanaP. 
 


