
ZALJUBITE SE V TURKIZNO MODRO MORJE… 
 

 Bol - mesto vodnih športov in prodnatih plaž!

Spokojna & Navdihujoča      

 
“DALMATINSKA HIŠKA OLJKA” 

Počitniška hiša za 4 - 6 oseb, Bazen, Pogled na morje 

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.biseri-jadrana.si/luksuzna-namestitev/dalmatinska-hiska-oljka


 
Značilnosti

• 2 spalnici, 1 kopalnica

• Za 4 do 6 oseb

• Klimatska naprava

• Sat TV, brezplačen Wi-FI

• Popolnoma opremljena kuhinja

• 750 m do prodnate plaže

• 600 m do centra mesta

• Tiha, mirna soseska

• Zunanji žar

• Terasa z ležalniki

• Zasebni bazen

• Čudovita okolica, obdana za oljčnimi nasadi

• Dihjemajoči panoramski razgled 

 
 



 
Pogled iz udobne zofe, ki se raztegne v posteljo za dve osebi

 
 
 
 

Dalmatinska hiška Oljka in lounge prostor takoj pri vhodu v hišo





 
Prijetna in svetla dvoposteljna soba s šarmantnimi detajli

 
 
 
 

Druga romantična dvoposteljna soba se nahaja v galeriji nad kuhinjo





 
Pogled na bazen in za njim čudovito Jadransko morje ter otok Hvar

Uživajte ob jutranjih sprehodih v zasebnosti svoje počitniške hiše,  
 

ki je obdana z oljčnimi nasadi in nudi dihjemajoče panoramske razglede







Čudovita športna atmosfera – Bol je 
znan kot paradiž za kajterje in surferje. 

Bol je čudovito ribiško mestece, ki ima 
odlično lego: gleda proti otoku Hvar, in v 
tem kanalu med obema otokama poleti 
uživajo športniki s kajti in surfi, jeseni 

pa delfini.  

 
Bol je znan tudi po številnih ribjih 

restavracijah in čudovitih razgledih. 
 

Radi uživate ob dobrem 
koktajlu? Beach & Longue bar Auro je 

prefektno mesto za sproščanje čez dan 
in uživanje ob zabavah v poznem  

poletnem popoldanu.







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



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
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