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Apartma Raža-Barbat

Hrvaška » Kvarner » Otok Rab » Barbat

Tip Id Priporočila Bivalni Prostor Skupna Površina Zemljišča Cena

WMS-719943 90 sq. m 0 sq. m 0 EUR/noč

Spalnice Kopalnice Nadstropje Opremljen Oglas Poteče

2 1 —/— da July 23, 2020



Opis

Apartma Raža je čarobna družinska nastanitev za do 8 oseb. Nahaja se v 1. nadstropju družinske hiše, le nekaj korakov od morja 

in prodnatih plaž. Apartma Raža je idealen kraj za vas in vaše ljubljene, da se sprostite in uživate v vonjih mediteranske flore. 

Apartma ima lastne priveze za čolne, ki se nahajajo ob obali pred hišo. Apartma Raža se nahaja v Barbatu, prvi vasi na Rabu po 

izkrcanju v trajektnem pristanišču Mišnjak. Nahaja se v 1. nadstropju družinske hiše na mirnem, sončnem mestu ob obali, 

sprejme do 8 oseb. Na 90m2 apartma obsega dve spalnici, kopalnico, kuhinjo in jedilnico / sedežno garnituro. Elegantno 

opremljene, moderne spalnice imajo prijeten občutek. Vsaka soba ima veliko posteljo (180x200cm), enojno ležišče (90x200cm), 

prostorno omaro z veliko prostora za shranjevanje, klimatsko napravo in zasebni balkon s pogledom na morje. Za najmlajše 

goste je na voljo posteljica (120x60cm), opremljena z mehko matraso. Dnevna soba z vgrajenim jedilnim kotom, ki se nahaja 

poleg kuhinje, ponuja udobno sedežno garnituro s televizijo z ravnim zaslonom (vključeni so satelitski kanali) in klimatsko enoto. 

Kuhinja je popolnoma opremljena in ponuja pomivalni stroj, mikrovalovno pečico, hladilnik / zamrzovalnik, štedilnik / pečico, 

filter kavni aparat in kuhalnik vode. Kopalnica se nahaja nasproti spalnice in je sestavljena iz dveh delov - enega z umivalnikom in 

ogledalom, drugega pa s tušem in straniščem. Vsi naši gostje imajo dostop do zasebnega parkirnega prostora, v senci oljk. V 

celotni hiši je na voljo brezplačen brezžični internet. Apartma Raža je obdan z velikim vrtom. Vrt ima zunanji tuš, tisti, ki imajo raje 

senco, pa bodo našli odlično mesto na terasi tik ob morju, opremljeno s ležalniki, klopi in vrtno mizo v senci fige.Tik ob vrtu je žar 

za vse gurmane, ki želijo ribe na žaru. Vas Barbat ponuja veliko število prodnatih plaž v zalivih, kjer lahko uživajo družine. Ena 

taka plaža se nahaja tik ob apartmaju Raža, ki nudi gostom mirno, prijetno in intimno vzdušje. Za naše goste, ki imajo v lasti ali 

izposojo jadrnice, je na voljo privez za čoln, kot tudi delavnica, v kateri je mogoče shraniti opremo za čolne ali stvari za plažo. V 

neposredni bližini apartmaja Raža je veliko udobja, s katerim lahko zagotovimo prijetno in nepozabno bivanje naših gostov. V 

polmeru le 300m boste našli restavracije, bari in kavarne, trgovine, potapljaški centri, kolesarske, skuterje in storitve izposoje 

čolnov, pa tudi morske žerjave. Čudovita promenada ob morju, ki vodi od Barbata vse do mesta Rab, je idealna za zgodnje 

jutranje ali večerne sprehode ob morju. Otok Rab, ki je zelo ljubljen zaradi sončnega vremena, čistega morja in čudovitih lepot, je 

tudi eden najbolj zelenih otokov na Jadranu, saj ponuja 100 km sprehajalne in kolesarske poti. Pridite nas na obisk in uživajte na 

Rab v svojem tempu. Dobrodošli!

Cene

Privzeta Cena Doplačilo Za čiščenje Vplačilo Max. Oseb Min. Nočitev

0 EUR/noč 0 EUR 0 EUR 8 1 noč



Naslov

Barbat

Barbat

Otok Rab, Kvarner, Hrvaška
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Telefon:
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