
ZALJUBITE SE V TURKIZNO MODRO MORJE… 
 

 Bol - mesto vodnih športov in prodnatih plaž!

   Trendovski & Navdihujoči     

“APARTMAJI BOL” 
 

Apartma “Zlatni rat” za 2-4 osebe,  
Pritličje, Pogled na morje

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA



Značilnosti

• 1 spalnica, 1 kopalnica

• Za 2 osebi (plus dva otroka)

• Klimatska naprava

• Sat TV, brezplačen Wi-FI

• Popolnoma opremljena kuhinja

• 400 m do plaže

• 300 m do centra mesta

• Tiha, mirna soseska

• Balkon s pogledom na morje

• Zunanji žar

• Skladišče za opremo za kajtanje in 
surfanje

• Nova hiša s 6. apartmaji

• Izposoja koles na licu mesta

• Čudovit skupni predel za odmor



Romantičen balkon je kot nalašč narejen

za uživanje jutranje kave s pogledom na morje

 
 

Zbudite se ob vonju morja…

Pripravite si obilen zajtrk na balkonu!





Dnevna soba z raztegljivim kavčem za dva otroka (140 cm x 200 cm),

 jedilna miza in levo izhod na balkon

 
 
 

Urejena, svetla, čista in prijetna dnevna soba - vzbuja počitniško vzdušje!





Romantična spalnica je dosegljiva preko stopnic,

ki vodijo iz dnevne sobe navzdol – med etažami ni vrat!

 
 

Udobna dvoposteljna soba z omaro in

dovolj prostora za otroško posteljo. 



Vhod v apartmaje: prijeten skupni predel, kjer se lahko kratkočasite s

svojimi prijatelji ali pa uživate ob jutranjem nespresso cappuccinu!

Sposodite si kolo za manjšo pristojbino v višini 30 € na teden.

Od tu lahko vzamete žar in pečete kar na vašem balkonu.







Čudovite prodnate plaže v Bolu – veliko 
od teh je nudističnih. 

Ste kdaj sanjali o tem, da se naučite 
kajtanja? Tukaj so odlični svetlobni in 

vetrovni pogoji: deska velikosti 12 do 14 
m2, »light wind board«, zaupanja vredne 

»IKO šole kajtanja« 
 

Ali surfanje? Kot vidite na 
fotografiji, ni nikoli prezgodaj, da se s 

pomočjo inštruktorja naučite surfanja.

 
 

Radi uživate ob dobrem 
koktajlu? Restavracija ob obali, 

Chiringuita, s sedežnimi blazinami je 
idealno mesto za to!







 
 

Kajtarji in tisti, ki se 
navdušujejo nad surfanjem, 

obožujejo to mesto! 
 

Celotni otok Brač ima 
čudovite urejene poti za 

kolesarjenje z neverjetnimi 
razgledi! 

 

Vidova gora je idealna za 
pohodništvo – 1,5 ur hoje 

in nagrajeni boste s 
spektakularnim razgledom!



 
Bol je čaroben kraj! 

 
 

Slavna plaža Zlatni rat je najbolj znana 
hrvaška plaža. 

 

Nekoliko manj znane, ampak še bolj 
presunljivo lepe, so majhne prodnate 

plaže vzdolž sprehajalne poti. 
 

Majhne, zasebne, intimne plaže s 
kristlano čisto vodo so naše najljubše 

FKK plaže.

 
Mir je zagotovljen.



Zvečer se lahko sprehodite do 300 m

 oddaljenega centra Bola in majhnega

 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

• Koktajl bar Veradero: rogljički in sveži pomarančni sok

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

• Taverna Chicco s plažo le 5 km od Bola – s štirikolesniki!

• Taverna Dinko (konoba) z odlično morsko hrano

• Koktajl bar Auro in sadne stojnice na Zlatnem ratu

• Nudustične plaže za Zlatnim ratom

• Vinoteka v centru Bola

• Športna masaža ali akupresurna masaža pri Dariu



 
Odkrijte skrite zalive in osupljive 
razglede s kolesom (5 €/dan ali 

30 €/teden na osebo).

 
 
 
 
 
Zaradi velike zasedenosti v visoki 
sezoni, vam priporočamo, da 

rezervirate vnaprej.



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


