
...ZALJUBITE SE V VZNEMIRLJIV POLOTOK 
PELJEŠAC... 

Mesto Viganj: vodni športi in prodnate plaže!

Elegantni & Romantični     

APARTMAJI VIGANJ

Apartma “Viganj 63 m2”, 2. nadstropje,  
Pogled na morje, Balkon

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.biseri-jadrana.si/luksuzna-namestitev/luksuzni-apartmaji-viganj


 
Značilnosti

• 2 spalnici, 1 kopalnica &  
1 dodaten WC

• Za 4 osebe

• Klimatska naprava

• Sat TV

• Wi- Fi

• 5 metrov od prodnate plaže

• Skupen bazen

• Talno gretje

• 2 ločena balkona

• Zunanji žar

• Nova hiša z igrivo notranjostjo 
  



 
Čudovita spalnica z izhodom na balkon in pogledom na naravo in morje. 

 
Druga spalnica z ležiščem za 1 osebo.





Iz dneve sobe je dostop do drugega balkona. Kavč se razvleče v udobno ležišče za 2 osebi.

Mansardni apartma v 2.nadstropju: kuhinja z jedilnico.





Moderno opremljena kopalnica s kadjo.

 
Ko boste enkrat otrokom pokazali bazen, jih boste težko spravili na plažo ...



 
 

Plaža v Vignju – ena izmed številnih, 
malih prodnatih plaž v Vignju 

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

vetrovni pogoji: kite velikosti 12 do 14 
m2, »light wind board« ter zaupanja 

vredne »IKO” šole kajtanja 
 
 

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

pomočjo inštruktorja naučite surfanja. 
 
 

Vas veseli koktajl, hladno pivo ali 
osvežujoča solata iz rukole, sira gran 

padana in slastnih kozic? 

Obalna restavracija Chiringuita s 
sedežnimi blazinami je idealno mesto 

za to!



 
 

Zapeljivi Viganj, poln mladostne 
energije, vetra, prodnatih plažic in 

dobrih domačih konob je znan kot 
surferska in kajterska meka. Številne 

prodnate plaže omogočajo lep vhod v 
morje, ki ga obožujejo tako otroci kot 

ljubitelji vodnih športov. 
 
 

 Številne prodnate plaže omogočajo 
lep vhod v morje, ki ga obožujejo tako 

otroci kot ljubitelji vodnih športov. 
 

Lahko se sprehodite do Svetega 
Ilije (961 m), ki je najbolj znana treking 

planinska destinacija v tem delu 
Dalmacije, 

 
  kjer boste poleg dihjemajočih 

razgledov spoznali tudi neobičajno 
floro in favno tega polotoka, pa tudi 

znamenite vinske poti Pelješca.



 
Obožujete jutra? 

 
...občudujte lepote sončnega vzhoda iz 

svojega balkona 

...izvajajte jogo na terasi nad bazenom, 
s pogledom na vzhajajoče sonce

 

...prepustite se slastnim kulinaričnim 
doživetjem v avtentičnih lokalnih 
tavernah ali lounge barih na plaži 

Viganj – športni, sproščujoči, »laid 
back« način življenja vas bo spet 

napolnil z novo energijo!



VREDNO OGLEDA

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

• Romantične umetnostne galerije in unikatne  
trgovinice z nakitom

• Koktajl bar Massimo na vrhu stolpa

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

• Restavracija Fortuna v Vignju z najboljšimi ribjimi 
specialitetami

• Restavracija Aterina v Korčuli s hrano za telo in 
dušo

• Peščeni plaži Pržina & Bilin Žal v mestecu  
Lumbarda

• Vinske kleti: belo vino Grk, rdeča vina Posip in 
Plavac Malin



 
 

Šarmantno staro mesto jedro Korčule 
se nahaja nasproti 1,3 km dolgega 

preliva med Vignjem in otokom 
Korčula. 

 

Eden Tanjinih najljubših krajev v 
Vignju – obalni bar in restavracija 

Chiringuita s čudovito bruschetto in 
mojito koktajlom. 

 

Polotok Pelješac je znan po svojih 
prvovrstnih vinih – v Vignju, samo 230 

m od vašega apartmaja, se nahaja  
vinoteka s slavnimi zgodbami!  

 
 

Športni navdušenci so enostavno 
zaljubljeni v Viganj. 



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 € 





 
NAJAMI ME...

 
Odkrijte skrite zalive in osupljive razglede s kolesom in SUP-om

 
 

Zaradi velike zasedenosti v visoki sezoni, vam priporočamo, da rezervirate vnaprej.



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


