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

 Vela Luka: prvobitna narava in razburljiva kultura

Luksuzna & Moderna   
    

“HIŠKA GRADINA BAY” 

Počitniška hiša za 6 - 8 oseb, Terasa,  
Pogled na morje

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA



 
Značilnosti 

• 3 spalnice & 3 kopalnice

• Za 6 do 8 oseb

• Klimatska naprava

• Sat TV

• Wi-Fi

• 50 m od prve prodnate plaže

• Čudovita terasa

• Zunanji žar

• Zunanji tuš

• Nova hiša z lepim ambientom 

 
 
 
 
 

 



Prva dvoposteljna spalnica z udobnimi vzmetnicami...

Tretja spalnica z dvema ločenima poseteljama za dva otroka ali tiste mlade po srcu...





Ta kuhinja bo poskrbela za prave kuharske užitke

Udobna dnevna soba, kjer si lahko odpočijete po dnevu na plaži!



Na tej pokriti terasi s pogledom na morje lahko uživate svojo jutranjo kavo ali pa dih  
jemajoče sončne zahode ob večerih! 

Pogled na drugo dvoposteljno spalnico





Pogled iz dnevne sobe k jedilnemu kotičku

 
Razvajajte se v tej moderno opremljeni kopalnici



V pritličju se nahaja raztegljivi kavč...

 
...ki se spremeni v udobno posteljo za dve osebi :)





Zunanji tuš nudi prijetno osvežitev v vročih poletnih dneh!

 
Na lokalni tržnici si lahko priskrbite svežo ribo in jo pripravite na tem zunanjem žaru!





Zaliv Gradina je pretežno plitev zaliv z 
deloma prodnatimi plažami in 

peščenim morjem, s čimer je priljubljen 
pri družinah z otroci

Leta 2008 je bil Proizd izvoljen kot otok 
z najbolj priljubljenimi plažami. Ta nudi 

skalnate kot tudi prodnate plaže in 
njegova severna stran je dih jemajoča 

 

Jama Vela Špila je vredna ogleda. Ta 
velika jama fascinira obiskovalca že 

samo ob prvem pogledu, vendar kar se 
nahaja pod površjem je tisto, kar jo 

naredi posebno 

Odpravite se na dnevno ekskurzijo na 
otok Proizd. Uživajte plavanje in pogled 
na zahajajoče sonce na eni izmed plaž 

otoka Proizda.



 
 

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.



Znamenita peščena plaža Pržina se 
nahaja v Lumbardi na drugi strani 

otoka Korčula (dostopna z avtom ali s 
kolesom).

Obe peščeni plaži Lumbarde “Pržina” 
in “Bilin Žal”, sta znani po dolgih 

plitvinah     

Hodite 50 m v morju in voda vam bo 
še vedno segala le do kolen - otroci 

bodo navdušeni!



Obožujete jutra? 

...občudujte lepote sončnega vzhoda iz 
svojega balkona

...izvajajte jogo na čudoviti terasi s 
pogledom na vzhajajoče sonce

...prepustite se slastnim kulinaričnim 
doživetjem v avtentičnih lokalnih 
tavernah ali lounge barih na plaži

...uživajte v fascinantnih sončnih 
vzhodih v tem čudovitem ribiškem 

mestecu Lumbarda.



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 belim vinom Grk

• Tajska masaža v elegantnem hotelu Lešič Dimitri



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 € 





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


