
ZALJUBITE SE V KRISTALNO JASNO MORJE... 
 
 

Šibenik: živahno in razburljivo mesto

  
Šarmantni & Luksuzni

“APARTMA SUMMER ADVENTURE” 
 

Apartma za 4 - 6 oseb,  
Prostorna in udobna terasa, Pogled na jezero

BISERI JADRANA 

PRAVLJIČNA HRVAŠKA OBALA



Značilnosti

• 2 spalnici & 1 kopalnica

• Za 4 - 6 oseb

• Sat TV

• Bezplačni WI-FI

• Klimatska naprava

• Pomivalni stroj

• Pralni stroj

• Prostorna terasa s pogledom na 
jezero

• Popolnoma opremljena kuhinja

• Zunanju žar

• 5 km od mesta Šibenik

• Nova, udobna in očarljiva notranjost 
iz lesa in kamna 
 
 



Prva spalnica z zakonsko posteljo in očarljivimi detajli

 
Druga spalnica s pogradom za dva otroka ali tiste mlade po srcu!



Moderna kuhinja je popolnoma opremljena in ustvarja prijetno atmosfero z detajli iz lesa 
in kamna

 
 

Udobna in komfortna dnevna soba, kjer si lahko odpočijete po dnevu na plaži



 
 

Vsi detajli v tej moderni kopalnici so skrbno izbrani

Moderna kopalnica je idealna za razvajanje





 
 

....in večerje z vašo družino ali prijatelji

Ta velika pokrita terasa je idealna za vroče poletne dni...



 
 

 
Apartma je opremljen je v mediteranskem 
slogu z vrhunskimi materiali in detajli, ki jih 

je s prefinjenim občutkom za estetiko in 
veliko ljubezni vgradil vaš gostitelj po večini 

sam. 

 
 

Iz kuhinje se na 55m2 razteza popolno 
opremljena zasebna terasa vključno z  

letno kuhinjo in plinskim žarom, zunanjim 
tušem in  mediteranskim vrtom, ki nudi vso 

udobje in vas zagotovo ne bo pustila  
ravnodušnega. 





 
 
 

Apatma Summer Adventure je poln 
šarmantnih mediteranskih detajlov…

…v kombinaciji s pridihom sodobnosti.

 

Zvečer se lahko enostavno sprostite na 
terasi…

…in uživate ob dihjemajočih barvah 
sončnih zahodov.



 
 
 

Na vrhu griča Jelinjak se 
nahaja majhna družinska 

restavracija, kjer lahko 
uživate hrano ob čudovitih 

razgledih. 

 
 
 
 

Jedilni list je sila preprost, 
vendar lahko naročite jedi 

izpod peke (teletina,  
jagnjetina ali hobotnica), 

kozji sir, šunko in vino 
Babič. 



 
 

Kanal sv. Ante v Šibeniku spada k  
najlepšim delom jadranske obale in 
je najbolj prestižen pomorski vstop v 

mesto. 

Poleg čudovitih naravnih lepot,  
šibeniškega arhipelaga in utrdbe sv. 

Nikola, skriva kanal veliko število  
kulturnih in naravni atrakcij. 

 
 
 

Tukaj vam je na voljo veliko dobro  
urejenih poti, pomol in pa  

panoramske točke. Kulturne in  
rekreativne infrastrukture nudijo  
veliko možnosti za aktivnosti v  

okolici – sprehodi, jogging, nordijska 
hoja, kolesarjenje, ogledi znamenitosti, 

športna tekmovanje in veliko več. 



 
 

Narodni park Krka je daljnosežno in  
predvsem nespremenjeno  

področje izredne naravne vrednote.  
 
 

Poleg naravnih lepot se v parku skriva tudi 
veliko ruševin zgodnjih hrvaških utrdb iz 14. 

stoletja. 

Narodni park Kornati je ločena in  
posebna otoška skupina, ki se nahaja med 
otoki Šibenika in Zadra. Otoška skupina že 
dolgo časa privlači mornarje, potapljače, 

planince in druge ljubitelje narave.  

Arhipelag se deli v dve skupini – zgornji  
Kornati – otoška skupina otok Sit in Žut z 

51 enotami in spodnji Kornati z 89 enotami. 



VREDNO OGLEDA 

• Staro mestno jedro Šibenik z renesančno katedralo 
sv. Jakoba

• Šibeniški mestni muzej

• Srednjeveški mediteranski vrt samostana sv. 
Lavrencija

• Narodni park Kornati

• Narodni park Krka

• Arheološko najdišče Danilo Gornje

• Sokolski center Dubrava za opazovanje ptic in 
sokolarstvo  

• Konoba in taverna Pelegrini z lokalnimi okusi in od-
ličnimi vini

• Plaža Rezalište in hotelski kompleks Solaris z zna-
menitimi peščenimi plažami



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


