
  PREPUSTITE SE ZAPELJATI ČAROM OTOKA 
KRK... 

 
 Punat -  mesto z očarljivim obmorskim ambientom 

 
BUTIČNI HOTEL “PUNAT BAY” 

 
Luksuzni hotel z bazenom in zunanjo teraso 

 v slikoviti okolici  

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.adriaticpearls.com/luxury-accommodation/boutique-hotel-punat-bay


 
Značilnosti 

• Luksuzne sobe z Wi-Fijem, SAT-TV in 
klimatsko napravo

• Za 2 do 3 osebe

• Bazen

• Jedilnica

• Zunanja terasa

• Mediteranski vrt

• 200 m do prve plaže

• 800 m do centra mesta

• Mir in spokojnost 

 



Poleg hotela se nahaja minimalistični vrt in parkirni prostor

 
 
 

Čudovita zunanja terasa je obdana z mediteranskim rastjem in kot nalašč idealna za 
jutranjo kavo!



Vsaka hotelska soba nudi lastno kopalnico…

 
 

…in je seveda tudi Wi-Fi, SAT-TV ter klimatsko napravo





Razvajajte se v tej modern opremljeni kopalnici!

 
 

Uživajte v čudovitem razgledu na zeleno pokrajino z vašega balkona



Zajtrk je serviran v tej lepo opremljeni jedilnici…

 
 

....kjer lahko izbirate med lokalno pridelanimi proizvodi!





Na prvi terasi bo kmalu stal bazen

 
 

Odpočijte si oči ob pogledu na to čudovito okolico





V pritličju hotela se nahaja recepcija...

 
 
 

...kjer vas bodo pričakali prijazni gostitelji,  
ki vam bodo z veseljem podali vse potrebne informacije



Raziščite čudovite plaže kot npr. plažo Vela Luka…

 
 
 
 

…ali pa preprosto uživajte na eni izmed plaž v Punatu!





 

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 Vela Luka in Oprna

• 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 in 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


