
...ZALJUBITE SE V AZURNO MODRO  
MORJE... 

 
 

   Šarmantni & Artistični

»BUTIČNI HOTEL ŠTEFANIJA«

 
Vaš košček Istre, kjer boste vedno znova našli navdih 
in se v intimnem okolju povezali s seboj in s svojimi 

ljubljenimi.

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.biseri-jadrana.si/luksuzna-namestitev/buticni-hotel-kvarner-stefanija


 
 
 

Lastnosti

• Oaza miru in sprostitve

• Luksuzne sobe z Wi-Fijem,  
SAT-TV, klimatskimi napravami

• Wellness kotiček: Jacuzzi fza 4 
osebe, finska savna in sprostitev na 
udobnih ležalnikih

• Jutranja joha, meditacija in sprehodi 
v naravi

• Domače mediteranske specialitete

• Izleti s konji, ogled pridelave sira in 
obisk vrhunske vinoteke v središču 
mesta Pula

• Zunanji bazen



 
 

Soba 1+1, Tip A

 
 

Ta hotelska soba (22 m²) nudi 
udobno francosko zakonsko 

posteljo, moderno opremljeno 
kopalnico s tušem in skupno  

teraso (9m²).  
 
 

S terase se vidi pogled na morje. 





 
 

Soba 1+1, Tip B

 
 

Ta hotelska soba (22 m²) nudi 
udobno francosko zakonsko 

posteljo, moderno opremljeno 
kopalnico s tušem in skupno  

teraso (9m²).  
 
 

S terase se vidi pogled na morje. 



Del hotela je tudi vrhunska restavracija z izkušenim šefom, kjer lahko uživate v istrskih  
specialitetah.

V vročih poletnih dneh si lahko privoščite kozarec lokalnega vina ali pa koktajl!



 
 

Soba 2+1, Tip A

 

Ta hotelska soba (45 m²) nudi 
udobno francosko zakonsko 

posteljo in moderno opremljeno 
kopalnico s kadjo.   

 
 

Na vzhodni strani ima soba dve 
terasi (prva je velika 9m² in druga 

26m²), od koder lahko uživate  
čudoviti pogled na morje. 



Neposredno poleg butičnega hotela se nahaja čudoviti bazen

 
 

Velika terasa je idealna za sončenje in uživanje ob pogledih na prekrasno pokrajino!



 
 

Soba 2+1, Tip B

 
 

Ta hotelska soba (45 m²) nudi 
udobno francosko zakonsko 

posteljo, moderno kopalnico s 
kadjo, skupno teraso s pogledom 

na morje ( 9m²) in zasebno  
teraso (26 m²) s pogledom na 

južno ležeče zelene griče. 





 
 

Lux soba 1+1

 
 
 

Ta luksuzna hotelska soba (27 
m²) s centralno pozicijo v hotelu 

nudi udobno francosko  
zakonsko posteljo, kopalnico s 

kadjo in zasebno teraso (8 m²) s 
pogledom na morje. 



…kasneje pa se lahko odpočijete na teh prijetnih ležalnikih

V wellness kotičku hotela, kjer vas pričakujejo izurjene maserke, vam nudijo sprostitvene 
masaže in aromaterapijo…



 
 

Suita 3+1 
 

Ta luksuzna suita (60 m²) nudi 
prostorno spalnico z zakonsko 

posteljo za dve osebi in dodatno 
spalnico s posteljo za eno  

osebo. 
 
 

Suita nudi tudi veliko kopalnico 
z jacuzzijem, prostorno dnevno 

sobo s kavčem kot dodatno 
ležišče za četrto osebo in teraso 
(30 m²) s pogledom na morje. 





 
Predsedniška suita 2+2 

 
 

Ta luksuzna suita (100 m²) nudi 
spalnico z zakonsko posteljo in 
teraso ter udobno dnevno sobo 
z dvema kavčema, ki služita kot 

dodatni ležišči za dve osebi.  
 
 

Predsedniška suita nudi tudi dve 
ločeni kopalnici – prva s tuš  

kabino in druga za jaccuzijem.  
 
 

S teras suite lahko uživate v 
spektakularnih razgledih na  

morje in podeželje. 



 
 
 

Odkrijte čarobno Istro z njenimi dih  
jemajočimi pokrajinami, vinogradi in  

oljčnimi nasadi. 
 
 
 

Otoška skupina Brijuni se nahaja na 
severozahodni obali Istre in je tudi edini 

narodni park polotoka.  
 
 
 

Istra vas vabi, da odkrijete čar njenih 
okusov. Lokalna kuhinja slovi po  

čudovitem pršutu, govejem mesu in 
predvsem po njegovem visočanstvu 

tartufu.  



Podajte se na izlet s konji… 
 
 
 

... in odkrijte naravne lepote 
in zgodovinske spomenike. 

Ali pa se podajte na  
raziskovanje istrskega  

polotoka s kolesi… 
 
 
 

…na več kot 3000 km  
dolgih urejenih kolesarskih 

stezah



    VREDNO OGLEDA

• Znameniti amfiteater

• Hiša Agrippine

• Podzemni rovi Zerostrasse

• Muzej sodobne umetnosti Istre 

• Adrenalinski park Pula 

• Aquapark Šumilandia 

• Bistro Alighieri s slastnimi prigrizki

• Narodni park Brijuni Islands

• Akvarij Pula



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




