
...PREPUSTITE SE ZAPELJATI ČAROM 
OTOKA KORČULA... 

Mediteranska tradicija in dotik modernizma  

 
“EKO DALMATINSKA HIŠKA PEBBLE BAY” 

 
 

Neposredna lega ob plaži, Pogled na morje,  
Dve terasi, Zasebna plaža z ležalniki pod čudovitim 

baldahinom

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.biseri-jadrana.si/luksuzna-namestitev/pebble-bay-paradise-house


Značilnosti

• 3 spalnice, 1 kopalnica s tušem in 
WC-jem + 1 dodatni WC

• Za 6 oseb

• Sat TV

• Wi-Fi

• Pokrita terasa s pogledom na morje

• Druga terasa z vrtnim pohištvom in 
žarom 

• Neposredna lega ob plaži (zasebna)

• Bar na plažo

• Možnost najema kajakov

• Masaža

• Oaza miru in spokojnosti

• Zasebna plaža z ležalniki  
pod baldahinom 

• Privez za čoln



 
Udobna spalnica z lastnim WC-jem

 
 

Druga spalnica s prav tako udobno posteljo in poživljajočimi barvami





 
Dobro opremljena kuhinja nudi vse kar potrebujete za pripravo slastnih jedi

 
 

Med pripravo jedi si lahko odpočijete ob jedilnem pultu  
in poskusite kozarec odličnega lokalnega vina





 
Pritlična hiša, kjer se nahajajo vsi prostori

 
Jedilna miza, kjer lahko zaužijete slastne jedi



 
 

Izberite si svoj idealni kotiček in preprosto uživajte 

 
Terasa s čudovitim pogledom na morje, kjer lahko uživate svojo jutranjo kavo ali večerjo



 
 

Ob pogledu na čudovito naravo in transparentne barve morja si lahko odpočijete oči

 
Ta čudovita plaža z ležalniki pod baldahinom je namenjena le gostom hiške



 
 

...pri tem pa uživate ob pogledu na čudovito mediteransko okolico

 
V bližnji restavraciji si lahko rezervirate mizo in uživate ob okusih lokalne kuhinje…







Otok Proizd je od hiške oddaljen le  
kratko vožnjo s čolnom in je  

definitivno vreden obiska! 
 
 

Na otoku Proizd so 4 prodnate plaže, 
ena od njih je tudi nudistična.

Tanjina najljubša plaža na otočku Proizd...

 

…ki je bila leta 2008 po izboru Lonley 
Planeta izbrana za najlepšo plažo na 

Jadranu.



Najemite čoln (za 
majhnega - ribiškega ne 

potrebujete licence)...

 
 
 
 

...in raziskujte skrite kotičke 
in zalive..



VREDNO OGLEDA 

• Staro mestno jedro Korčule, ki je mala sestrica 
slavnega Dubrovnika

• Zaliv Pupnat in Bačva, kjer se nahajajo čudovite 
prodnate plaže

• Romantične umetnostne galerije in unikatne 
trgovinice z nakitom

• Koktejl bar Massimo na vrhu stolpa

• Maximilian Garden Lounge bar z okusno hrano in 
navdihujočim pogledom na morje

• Restavracija Aterina s hrano za telo in dušo

• Otok Proizd s prekrasno prodnato plažo

• Peščeni plaži Pržina & Bilin Žal v mestecu Lumbarda

• Vinska klet Bire s slastnim vinom Grk

• Tajska masaža v elegantnem hotelu Lešič Dimitri



Značilnosti

• Zmogljiv 100 HP Honda motor

• Letnik: 2015

• Za 7 oseb

• GPS

• Polno kasko zavarovanje

• Nizka poraba goriva 7-10 L/h

• Prijeten in udoben 

• Velik krov v ospredju za 3 odrasle

• Varnostna oprema na krovu

• Senčnik (bimini)

• Tuš

• Radio z zmožnostjo Aux in mp3 
 
Najem čolna na dan v visoki sezoni: 
                         210 € 





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


