
ZALJUBITE SE V TURKIZNO MODRO MORJE… 
 
 

 Bol - mesto vodnih športov in prodnatih plaž!

Moderna & Romantična    
 

“VILA SEA VIEW” 
 

Vila za 4+2 osebe, Bazen, Jacuzzi

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA



Značilnosti

• 2 spalnici in 1 kopalnica

• Za 4 odrasle + 2 otroka

• Klimatska naprava

• SAT-TV, WI-FI

• Popolnoma opremljena kuhinja (kavni 
aparat, mikrovalovna pečica, pomivalec 
posode...)

• 100 m od prve prodnate plaže

• 1 km do prve trgovine in restavracije

• Terasa s pogledom na morje

• Infinity bazen in Jacuzzi

• Bazenska terasa z ležalniki in sončniki

• Čudovita okolica – hiša je obdana z 
vinogradom in oljčnimi nasadi

• Zunanji žar

• Solarni tuš 



Vsaka izmed romantičnih spalnic je modern opremljena in nudi SAT-TV…

 
 

...in seveda okna za sveži zrak! 



Ta modern opremljena kuhinja bo spremenila kuhanje v pravo veselje!

 
 

Čudoviti jedilni kotiček v notranjosti hiše!





Razvajajte se v tej moderno opremljeni kopalnici!

Po dnevu na plaži si lahko odpočijete v tej udobni dnevni sobi



Zunaj se nahaja čudovita pokrita terasa s pogledom na morje...

 
 
 

...ki je idealna za jutranjo kavo in zajtrk!



Infinity bazen in jacuzzi nudita primerno osvežitev v vročih poletnih dneh

 
Vzemite svojo najljubšo knjigo in uživajte branje na bazenski terasi s pogledom na morje







Razgledi na to idilično mediteransko okolico so čudoviti

 
Ker v okolici ni sosedov lahko uživate čudovito zasebnost



Večeri ob romantični osvetlitvi so prekrasni...

 
...in vila z bazenom se spremeni v prav čarobni kraj!





Čudovite prodnate plaže v Bolu – veliko 
od teh je nudističnih. 

 

Ste kdaj sanjali o tem, da se naučite 
kajtanja? Tukaj so odlični svetlobni in 

vetrovni pogoji: deska velikosti 12 do 14 
m2, »light wind board«, zaupanja vredne 

»IKO šole kajtanja« 
 
 

Ali surfanje? Kot vidite na 
fotografiji, ni nikoli prezgodaj, da se s 

pomočjo inštruktorja naučite surfanja.

 

Radi uživate ob dobrem 
koktajlu? Restavracija ob obali, 

Chiringuita, s sedežnimi blazinami je 
idealno mesto za to!







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. 



IZvečer se lahko sprehodite do 

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 tečaj 
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

• Nudistične 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




