
...PREPUSTITE SE ZAPELJATI ČAROM OTOKA  
KORČULA... 

Zaliv Stračinčica z magičnimi sončnimi zahodi 

Ljubezenska zgodba kamna in lesa

APARTMAJI ”OAZA NA KORČULI”

Apartma št. 4, 3. nadstropje, Pogled na morje, Terasa

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.biseri-jadrana.si/luksuzna-namestitev/apartmaji-oaza-na-korculi


Značilnosti 

• 1 spalnica, 1 kopalnica

• Za 2 do 4 osebe

• Klimatska naprava 

• SAT TV

• Direktno ob plaži (zasebni)

• Skupna uporaba zunanjega  
kamnitega žara

• Oaza miru in spokojnosti

• Rahla poletna sapica

• 5 km do mesteca Vela Luka

• 1 km do prve restavracije

• 1 km do peščene plaže 

V apartmajih ni Wi-Fija, ampak  
obljubljamo, da boste našli boljšo  
povezavo.. 



 
Ta studio apartma je velik približno 25 m2:  kavč za otroke (140 cm x 195 cm) in izhod na 

teraso

Kuhinja je opremljena z vsemi potrebnimi pripomočki za kuhanje, kot tudi s hladilnikom  in  
manjšim zamrzovalnikom v njem.





Udobna spalnica, katere okna so zaščitena s komarniki. Tako lahko spite z odprtimi okni in 
uživate v prijetnem poletnem vetriču.

 
Dnevna soba se nadaljuje v spalnico z udobno posteljo za dve osebi in v kopalnico. 



Največja kopalnica od vseh apartmajev 

bo zagotovo všeč ženskemu delu družine!

 
Prijetno opremljena kopalnica







 
 

Na plaži pod apartmaji je prijetna  
senčka, pomol s privezom za čoln in  

stopnice za v vodo.

 
Zaljubite se v najbolj spektakularne 

sončne zahode na otoku!

 
 

Najamete lahko manjši ribiški čoln ali 
pa močnejši motorni čoln, za katerega 
je potrebna licenca, ter ga parkirate kar 

pod vašim apartmajem.

 
Težko se boste odločili kje bi se raje 
sproščali, na terasi apartmaja ali na 

plaži direktno pod apartmaji…





 
 

Toplo priporočamo obisk 
konobe Miletic, ki se nahaja 
5 km od apartmajev. Tam 
vas čakajo vrhunske jedi s 

hobotnico in škampi s  
špageti, postreženi ob  

domačem rdečem  
vinu!  

 
 
 

Najbližja restavracija Šiloko, 
se nahaja le 1 km stran od 

apartmajev ter ponuja  
fantastičen razgled skupaj 
s slastno domačo morsko 

rižoto!



Otok Proizd je od apartmajev oddaljen le 
kratko vožnjo s čolnom in je definitivno 

vreden obiska!

 

Na otoku Proizd so 4 prodnate plaže, ena 
od njih je tudi nudistična.

 
 

Tanjina najljubša plaža na otočku Proizd... 
 
 

…ki je bila leta 2008 po izboru Lonley 
Planeta izbrana za najlepšo plažo na 

Jadranu.



Le 1 km od apartmajev se nahaja  
zaliv Gradina, kjer je veliko prodnatih 

plaž, idealnih za majhne otroke.

Še en lep zaliv, zaliv Pupnatska, s prav 
tako čudovitimi peščenimi plažami, je 

od apartmajev oddaljen 20 km.

 
V mestecu Lumbarda, ki se nahaja 

na drugi strani otoka, 50 km stran od 
apartmajev,

sta dve peščeni plaži, ki sta 
še posebej priljubljeni zaradi velikih 

površin nizke plitve vode.



Apartmajska hiša Oaza na Korčuli je 
polna ljubkih vintidž detajlov...

 
…v kombinaciji z avtentično kamnito  

arhitekturo.

Le 5 km stran je prvo mesto Vela Luka, 
kamor prispe trajekt iz Splita

…tam boste našli tudi najbližjo  
trgovino, lekarno, lokalno tržnico,  
zdravnika ter ostale restavracije in bare.



Najemite čoln (za  
majhnega - ribiškega ne  

potrebujete licence)...

 
 

...in raziskujte skrite kotičke 
in zalive...

 
 
 

…ter ga nato parkirajte  
direktno pred vašim 

apartmajem.



VREDNO OGLEDA

• Staro mestno jedro Korčule, ki je mala sestrica  
slavnega Dubrovnika

• Zaliv Pupnat in Bačva, kjer se nahajajo čudovite  
prodnate plaže

• Romantične umetnostne galerije in unikatne  
trgovinice z nakitom

• Koktejl bar Massimo na vrhu stolpa

• Maximilian Garden Lounge bar z okusno hrano in 
navdihujočim pogledom na morje

• Restavracija Aterina s hrano za telo in dušo

• Otok Proizd s prekrasno prodnato plažo

• Peščeni plaži Pržina & Bilin Žal v mestecu Lumbarda

• Vinska klet Bire s slastnim vinom Grk

• Tajska masaža v elegantnem hotelu Lešič Dimitri



Izlet z oslički - sprehodite 
se  z oslički in otroki po stari 
partizanski poti do sanjske 

plaže...

ali 

...s kolesom spoznajte  
čudovito naravo zelene  
Korčule s turkiznim morjem.



Značilnosti

• Zmogljiv 100 HP Honda motor

• Letnik: 2015

• Za 7 oseb

• GPS

• Polno kasko zavarovanje

• Nizka poraba goriva 7-10 L/h

• Prijeten in udoben 

• Velik krov v ospredju za 3 odrasle

• Varnostna oprema na krovu

• Senčnik (bimini)

• Tuš

• Radio z zmožnostjo Aux in mp3 
 
Najem čolna na dan v visoki sezoni: 
                         210 € 





 
 
 
 
 

Začnite odkrivati skrite zalive in  
osupljive razglede s SUP-om (10 €/dan 
ali 60 €/teden) takoj izpred apartmaja! 

 
 
 
 
 
 

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


