
ZALJUBITE SE V TURKIZNO MODRO 
MORJE…

 Mirna vasica Mirca na otoku Brač 

Luksuzna & Ekstravagantna 

“VILA LUKSUZNI BISER”

Luksuzna vila s šestimi spalnicami, Ogrevanim Infinity 
bazenom in 250m² velikimi terasami 

 s pogledom na morje

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.biseri-jadrana.si/luksuzna-namestitev/vila-luksuzni-biser


 
Značilnosti 

• 6 spalnic & 6 kopalnic

• Za 10 - 12 oseb

• Klimatska naprava

• Prostorna dnevna soba s kaminom

• Sat TV

• Wi-Fi

• Popolnoma opremljena kuhinja z 
jedilnico

• Dodatna kuhinja z dnevno sobo

• 24m²  velik ogrevan infinity bazen

• Velika veranda s pogledom  
na morje

• Lesena bazenska terasa z ležalniki



Pokrita terasa od koder se vidi prav veličasten pogled na morje

 
 

Do prve plaže vas loči le nekaj metrov!



...in vsaka spalnica ima svoj poseben čar!

Lastniki niso nobene malenkosti prepustili naključju...





Poleg kuhinje se nahaja jedilnica

V tej čudoviti in popolnoma opremljeni kuhinji lahko pripravite slastne mediteranske jedi



Kotiček za sprostitev

Po vznemirljivem dnevu na plaži si lahko odpočijete v tej prijetni dnevni sobi!



...ali pa v eni izmed moderno opremljenih kopalnic!

Razvajajte se v tem čudovitem jacuzziju...







 
 

 Le nekaj minut hoje vas loči od plaže 
Bistrica, ki nudi tudi naravno senco. 

 

Na zahodu lahko najdete 20 majhnih 
zalivov s prodnatimi plažami (majhni 

beli kamenčki). Tudi med visoko sezono 
boste našli miren zaliv, kjer lahko 

uživate v popolni zasebnosti.  
 
 
 
 

Veliko zalivov je obdanih z borovci, ki 
nekaj ur dnevno nudijo prijetno naravno 

senco.





 
 

Mestece Sutivan je znano kot “kolesarjem 
prijazen” kraj, ki ponuja številne urejene 
kolesarske proge za odkrivanje otoških  

lepot.  

Zlatni rat, slovita plaža v Bolu, na južnem 
delu otoka, je najlepša in najbolj znana 

 plaža na Hrvaškem.  
 
 

Otok je tudi znan po svojih kulinaričnih 
posebnostih kot je braška jagnjetina, ki jo 

strežejo skoraj povsod.  
 

Beseda vino se na Braču piše z veliko 
začetnico. Plavac mali, hrvaško avtohtono 
sorto, na otoku gojijo že stoletja, danes pa 
še v večjih kvantitetah, poleg drugih sort 

kot so Posip, Vugava, Chardonnay in  
Merlot. 



 
 
 
 

Bol je pravi naslov za  
kajterje in ljubitelje surfanja! 

 

Celoten otok Brač ima  
čudovite poti za  

kolesarjenje s čudovitimi 
razgledi! 

 
 

Vidova gora nad Bolom je 
idealna za pohodništvo – 

1,5 ure plezanja in nagrajeni 
boste s spektakularnimi 

razgledi. 



 
 
 

Zvečer se lahko sprehodite

do centra Sutivana in

pristanišča. 
 

Razvajajte se s kozarcem čudovitega

lokalnega vina! 
 

Najboljši del počitnic – večerje! 
 

Zdrava, slastna lokalna hrana temelji 
na mediteranski kuhinji: ribe,  
hobotnica, kozice in jastog.



VREDNO OGLEDA 

• Pohodništvo, kolesarjenje ali vožnja na Vidovo goro s 
spektakularnimi razgledi na morje in bližnje otoke

• Ekskurzije z ladjo na otok Hvar

• Kajtanje, surfanje, »stand up paddling« ali tečaji 
potapljanja v Bolu

• Pohodništvo in kolesarske poti s pogledi  
na starodavne oljčne nasade in vinograde

• Naravni park Sutivan

• Zalivi Livka, Stiniva in Stipanska

• Supetarski poletni festival

• Mednarodni braški poletni karneval

• Znamenita plaža Zlatni rat v Bolu

• Cocktail bar Auro in stojnice sadja na Zlatnem ratu



Biseri Jadrana
L u k s u z n e  v i l e  i n  a p a r t m a j i  z  d u š o

Biseri Jadrana širimo našo 

LJUBEZEN 

in navdušenje nad 

JADRANSKIM MORJEM 

 ter

 UŽIVANJEM življenja!

www.biseri-jadrana.si


