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

 Ljubka Lumbarda s peščenimi plažami

Igrivi & Poživljajoči      

“APARTHOTEL THE DREAMERS’ CLUB” 

Apartma “Arabija”, Pritličje,  
Pogled na morje, Terasa, Mediteranski vrt

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA

http://www.biseri-jadrana.si/luksuzna-namestitev/aparthotel-the-dreamers-club


Značilnosti 

• 1 spalnica & 1 kopalnica v apartmaju 
z dvema posteljama (druga se  
nahaja v dnevni sobi)

• Za 4 + 1 osebe (2 zakonski postelji + 
zofa)

• Klimatska naprava, Sat TV, Wi- Fi

• 100 m do centra Lumbarde

• 50 m do prve prodnate plaže

• 1 km do peščenih plaž Bilin Žal & 
Pržina

• 1500 m2 zelenih teras z drevesno 
hišico

• Chill-out & Lounge eko bar 

• Sončna terasa s fascinantnim  
pogledom na morje

• Ekološka hiša s trajnostnimi  
tehnologijami



Prva romantična postelja s šarmantnimi detajli

 
Kavč se spremeni v udobno posteljo za eno osebo





Zjutraj lahko na terasi s pogledom na morje uživate ob kavi,  
zvečer pa si odpočijete oči ob čarobnih sončnih zahodih

Pred apartmajem se nahaja čudovita lesena terasa,  
kjer lahko preživljate prijetne poletne večere





                     Pogled na drugo spalnico z detajli, ki ustvarjajo prijetno vzdušje! 

 
Moderno opremljena kopalnica s tuš kabino



V tej ljubki kuhinji si lahko pripravite naravnost čudovite mediteranske jedi!

 
Obe spalnici sta ločeni z drsnimi lesenimi vrati



Vsak detajl v apartmaju je bil pazljivo izbran 

 
Druga udobna postelja





Razvajajte se na tej prijetni terasi…

 
...in pozabite na vsakodnevne skrbi v udobni viseči mreži sredi paradiža!



Privoščite si zajtrk na tej terasi s pogledom na morje!

 
V eko baru si lahko naročite osvežujoči napitek!



Mediteranski vrt je kot nalašč idealen za sproščanje…

…in njegova lokacija ponuja dih jemajoče razglede na okolico!





Plaža neposredno pod aparthotelom... 
 
 
 

Le kratka vožnja s taksi čolnom (20 min) 
vas pripelje do priljubljene plaže za 
surfanje in kajtanje - Viganj - primerna 

tako za začetnike kot profesionalce!

Tanjina najljubša skrita prodnata plaža v 
Lumbardi...

 

...pogled iz centra Lumbarde proti 
sprehajališču ob morju



Izlet z oslički - sprehodite 
se z oslički in otroki po stari 
partizanski poti do sanjske 

plaže...

 

ali

 

...s kolesom spoznajte 
čudovito naravo zelene 

Korčule s turkiznim morjem



Znamenita peščena plaža Pržina je le 
1 km oddaljena od apartmajev  
(dostop z avtom ali kolesom).

Obe peščeni plaži Lumbarde,

“Pržina” in “Bilin Žal”,

sta znani po dolgih plitvinah. 

Hodite 50 m v morju in voda vam bo 
še vedno segala le do kolen - otroci 

bodo navdušeni!



Obožujete jutra?

...občudujte lepote sončnega vzhoda  
 

...izvajajte jogo na čudovitih 
terasah, s pogledom na 

vzhajajoče sonce

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

 

...uživajte v fascinantnih sončnih 
vzhodih v tem čudovitem ribiškem 

mestecu Lumbarda



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

• Koktajl 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

• Čisto nov čoln (2015)

• Za 7 oseb

• Brezplačna oprema za wakeboarding

• 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 €

 
ALI BI ŽELELI NAJETI 

MOTORNI ČOLN?





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

 
 

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

 
NAJAMI ME...



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


