
ZALJUBITE SE V KRISTALNO JASNO MORJE... 
 
 
 

Jelsa: majhno mestece v srcu otoka Hvar 

“APARTMAJI HVAR SERENITY” 
 

LUX apartma Jasmine, za 4 + 1 osebe,  
Pogled na morje, Balkon, Terasa z žarom 

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

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


Značilnosti

• 2 spalnici & 1 kopalnica

• Za 4 odrasle + 1 otrok

• Sat TV

• WI-FI

• Klimatska naprava

• Pralni stroj

• Popolnoma opremljena kuhinja s 
pečico in kavnim aparatom

• Balkon

• Terasa z žarom

• 40 m do prve plaže

• Novo opremljen apartma 



 
Prva spalnica z zakonsko posteljo

 
 

V drugi spalnici se nahajata dve ločeni postelji



 
Ljubek jedilni kotiček...

 
 
 

....in na nasprotni strani se nahaja dnevna soba



 
 

Moderno opremljena kuhinja, kjer lahko pripravite najbolj slastne jedi!

 
Čudovit balkon s pogledom na morje



 
 

...kjer se lahko med dopustom razvajate!

 
Moderna kopalnica...





 

Apartma se nahaja v čudovitem in  
mirnem zalivu Vitarnja, blizu mesteca 

Jelsa na otoku Hvaru in je obdan z  
borovimi gozdovi.  

 
 
 
 

Zaliv Vitarnja je znan po čudoviti plaži in 
turkiznem morju! 

 
 
 

Apartma se nahaja le 2 km od  
šarmantnega mesteca Jelsa, ki je  
znano po svoji raznoliki pokrajini,  
polni borovih gozdov, vinogradov,  

sivkinih polj, oljčnih nasadov in kristalno 
čistih vodah.  

 





V okolici mesteca Jelsa se nahaja-
jo številne plaže. Plaža Mina je zaradi 

peščenega morskega dna zelo  
priljubljena pri družinah z majhnimi 

otroki.  
 
 

Nekoliko dalje od centra mesteca se  
nahajata še dve peščeni plaži - 

Grebišče and Zenčišče. 
 
 

Jelsa nudi čudovito obalo s številnimi 
otočki, zalivi in rti, kjer se lahko  

obiskovalci sprostijo in naberejo novih 
moči. 

 
 

Otok Hvar ponuja številne kulturne in 
zgodovinske spomenike, vključno s 
cerkvami, trgi, jamami in lokalnimi  

parki.  
 



V mestecu Jelsa se nahaja 
čudovita konoba  

Dalmatino, kjer se lahko ob 
izvrstnih jedeh naužijete  

okusov dalmatinske  
kuhinje.  

 
 

Restavracija z izvrstnim 
menijem se nahaja na 

mirni lokaciji in hkrati vas  
loči le nekaj korakov od 

glavnega trga. 



Otok Hvar je znan po celoletnem  
lepem vremenu, odličnih vinih,  

kristalno čistem in turkiznem morju, 
poletnih zabavah in plezalnih stezah.

Otok ponuja dihjemajoče pokrajine 
in bogato kulturo – to je edini otok 
na svetu, ki se ponaša s kar štirimi 

spomeniki Unescove svetovne  
dediščine.  

 

Udobna otoška klima nudi odlične  
pogoje za proizvodnjo odličnih vin iz te 
regije, ki jih morate vsekakor poskusiti. 

Plezanje je na tem otoškem paradižu 
zelo popularno in plezalne točke so 

raztresene po celotnem otoku. 



 VREDNO OGLEDA  

• Trdnjava nad starim mestnim jedrom mesta Hvar

• Izleti z ladjico na Paklene otoke

• Vasica Velo Grablje z čudovitimi polji sivke

• Grad Tvrdalj v Starem Gradu

• Jama Grapčeva 

• Katedrala Sv. Štefana in trg Sv. Štefana

• Škofijski muzej

• Loža in urni stolp v mestu Hvar



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


