
  PREPUSTITE SE ZAPELJATI ČAROM OTOKA 
KRK... 

 
 Njivice - mestece polno mladostne energije

   Moderna & Luksuzna      

 
“VILA NJIVICE” 

 
LUX Villa za 6+2 oseb, Bazen 

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.adriaticpearls.com/luxury-accommodation/apartments-bol
http://www.adriaticpearls.com/luxury-accommodation/apartments-bol
http://www.adriaticpearls.com/luxury-accommodation/apartments-bol


 
 

Značilnosti 

•	 3 spalnice, 2 kopalnici + 1 dodaten WC

•	 Za 6+2 oseb 

•	 Klimatska naprava

•	 Sat TV, Wi-Fi

•	 Zasebni bazen

•	 Popolnoma opremljena kuhinja

•	 600	m	od	prve	plaže

•	Mir in spokojnost

•	 Terasa s pogledom na morje

•	 Žar	na	plin



Prva	spalnica	z	romantičnimi	detajli	in	izhodom	na	teraso

 
 

Tretja	spalnica	z	dvema	ločenima	spalnicama





Ta popolnoma opremljena kuhinja s pogledom  
na okolico bo spremenila kuhanje v prijetno izkušnjo

 
 
 
 

Poleg kuhinje se nahaja majna miza, primerna za jutranjo kavo ali zajtrk



Udoben	in	prijeten	jedilni	kotiček...

 
 

…kjer	lahko	uživate	le	najboljše	specialitete	!







Obe kopalnici sta modern opremljeni…

 
 

...in	vsak	detajl	podarja	prostoru	poseben	čar!





 
Raztegljivi	kavč	v	dnevni	sobi	se	spremeni	v	udobno	posteljo	za	dve	osebi

Iz kuhinje in dnevne sobe imate neposredni dostop do nadkrite terase…





Skok	v	hladen	bazen	je	prava	osvežitev	za	vroče	poletne	dni

 
 

Zunaj vam je na voljo tudi solarni tuš



 
...ki	ustvarja	prijetno	atmosfero	:)	

Pri vhodu vile se nahaja pisani mediteranski vrt…





Prva	plaža	se	nahaja	le	600	m	stran...

 
 

…in	magične	barve	morja	so	enostavno	dih	jemajoče!



 
Otok Krk nudi veliko športnih aktivnosti 

kot so jadranje, wakeboarding, 
potapljanje	in	kolesarjenje.	

Sprehodite	se	skozi	številne	oljčne 
nasade in odkrijte starodavno umetnost 

pridelave	olivnega	olja.

“Zlatega otoka” enostavno ne smete 
zapustiti preden niste poskusili slastnih 

lokalnih specialitet kot so krški pršut, 
vino	žlahtina	in	sladke	fritule.	

Otok je idealno mesto za zabave in 
nočno	življenje.	Izbirate	lahko	med 

številnimi bari in klubi z dobrim izborom 
glasbe	in	paleto	osvežujočih	napitkov.





 
 

Otoški raj nudi nekaj za 
vsakogar… 

 
 
 
 
 

…od kulturnih znamenitosti, 
umetnostnih galerij do 
trgovin	s	spominki.

 
 

Otok Krk se ponaša s 
čudovitimi	pešpotmi	in 
kolesarskimi stezami s 
čudovitimi	razgledi!



 
 

Otok Krk je znan po svojih popolnoma 
čistih	vodah. 

 
 
 

To dejstvo potrjuje predvsem šest 
modrih zastavic, katere si leto za 
letom	priborijo	mestne	plaže	za 

vzdrževanje	visokih	kriterijev	kvalitetne 
morske	vode	in	turistične	ponudbe. 

 
 

Plaže	so	prodnate	ali	pa	kamnite	z 
urejenimi	predeli	za	sončenje. 

 
 
 

Za	tiste	željne	zasebnosti	nudi	obala 
blizu mesta Krk pravo zakladnico 
skritih	in	intimnih	prodnatih	zalivov.



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 

•	Umetnostna galerija Dagmar v mestu Krk

•	 Frančiškanski	otoček	Košljun

•	 Ladijske ekskurzije do sosednjih otokov in  
oddaljenih	plaž

•	 Plaži	Portopisana	in	Bor

•	 Konoba “Andreja” z lokalnimi specialitetami in 
dnevno	sveže	ulovljenimi	ribami	

•	 Jadralni klub in jadralna šola “Plav” v mestu Krk

•	 „SKI LIFT KRK’’ - eno od najnovejših in najbolj 
modernih dvigal za wakeboarding v Evropi

•	 Potapljaška centra Cormoran and Diver

•	 Vinotoč	Nada	v	Vrbniku	



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

http://www.adriaticpearls.com



