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

 

 Premantura: naravne lepote in kulturna dediščina 

   Šarmantna & Rustikalna  

»POČITNIŠKA HIŠA PREMANTURA«

Počitniška hiša za 8, Terasa, Pogled na morje, Bazen

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.biseri-jadrana.si/luksuzna-namestitev/vacation-house-premantura


 
Značilnosti 

• 4 spalnice & 2 kopalnici

• Za 8 oseb

• Klimatska naprava

• Sat TV

• Wi- Fi

• Bazen s teraso in ležalniki

• 500 m do prve plaže

• 2 ločeni terasi

• 4500 m² veliko posestvo z 
mediteranskim vrtom z oljčnimi 
nasadi

• 1 km do slikovite vasice Premantura 



Čudovita in očarljiva spalnica

 
 
 
 

Druga spalnica z izhodom na teraso



Dnevna soba odprtega tipa

 
 
 

Po dnevu na plaži si lahko tukaj odpočijete



Udobna in romantična notranjost

 
 
 

V tej moderni kuhinji lahko pripravite čudovite mediteranske jedi



Hiša je obdana z oljkami in mediteransko vegetacijo

 
 
 

S terase lahko občudujete pogled na morje



Prva...

 
 
 

...in druga moderno opremljena spalnica





Pokrita terasa in lounge predel

 
Na ležalnikih ob bazenu si lahko privoščite sončno kopel



Čudovita nočna atmosfera...

 
 

Romantična osvetljava pri bazenu







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. 
 
 
 

Park Gornji Kamenjak je prostor izjemne 
pokrajinske vrednote in različnih  

živalskih habitatov.   
 

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

čudovitem pršutu, govejem mesu in 
predvsem po njegovem visočanstvu 

tartufu.



 
 

 Rt Kamenjak je 9,5 km 
dolga in 1,5 km široka 

zaščitna pokrajina s 30 km 
obale.  

 
 
 
 

Rt se nahaja na  
najjužnejši konici Istre in je 
znan po perfektno čistih, 

modro-zelenih vodah. 
 
 
 
 

Vsako leto konec meseca 
oktobra je tukaj srečanje 
jadralcev na deski pod  

imenom Hallowind. 



 
Plaža Veliki Portić se prav tako  

nahaja v istoimenskem zalivu in  
zagotavlja zavarovan privez čolnov 

pred močnimi južnimi vetrovi.  
 
 
 

Plaža je skalnata, ravna , vhod v morje 
pa je mehak.  

 
 
 

Plažo obkroža gozd avtohtonih  
hrastov in borovcev, tako da si lahko v 
vročih poletnih dneh poiščete prijetno 

naravno senco.  
 
 
 

 Kot bistven del plaže Veliki Portić je 
tudi Mali Portić – čudovita majhna 

peščena plaža z barom.



   vredno ogleda

• Istrski nacionalni park “Gornji Kamenjak”,   

• Slikovita vasica Premantura, znana po izrednih naravnih 
lepotah in kulturni dediščini

• Naravni park Brijuni

• Znameniti rimski amfiteater v Puli

• Riviera Medulin s skrito in bogato vegetacijo

• Konoba Ancora z odličnimi mediteranskimi jedmi

• Plaži Veliki Portič in Radovica

• Safari bar na koncu rta Kamenjak

• Točka za surfanje v Premanturi



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


