Ponudba apartmajev in mobilnih hišk podjetja ALPE –JADRAN d.o.o.
info@alpe-jadran.net

Biograd - Soline
MOBILNA HIŠKA 4+2

051 655 311

040 542 014

Opis
Mobilna hiša se nahaja v Biogradu na Moru v enem od lepših kampov - Kamp Soline.
Namenjena je bivanju do 6 oseb saj ima štiri osnovna ležišča (zakonska postelja in 2 enojna
ležišča) in pomožno ležišče za dve osebi. Primerna je tudi za bivanje dveh družin če se uporabi
otroška postelja. Kuhinja je sodobno opremljena. Hiša je klimatizirana in je opremljena s SAT TV.
Brisače in posteljnina so na razpolago (doplačilo). Na razpolago je velika terasa 30m2 z vrtno
garnituro. Menjave so izključno na 7 ali 14 dni (v sezoni).
V ceni ni vključeno:
končno čiščenje

CENA OD

prijava in turistična taksa

64 €/dan

Klima in WIFI
Najem

19.4. - 7.6
14.9. - 15.10

8.6. - 28.6.
7.9. - 13.9.

29.6. - 5.7.
31.8. -6.9.

6.7. - 12.7.
17.8. - 23.8.

13.7. - 16.8.

64

84

126

156

184

Cena na dan

www.alpe-jadran.net

Lošinj

MOBILNA HIŠKA LOPARI 2+2+1

Opis
Mobilna hiša se nahaja otoku Lošinju v kampu Lopari (Nerezine).
Primerna je tudi za bivanje ene družine - do 5 oseb (max. - štiri odrasle osebe in en otrok). Na
razpolago sta dve spalnice. V prvi je zakonsko ležišče v drugi pa sta dva enojna ležišča. Pomožno
ležišče je v bivalnem delu. Kuhinja je sodobno opremljena. Hiša je klimatizirana in je opremljena s
SAT TV. Brisače in posteljnina so na razpolago.
Na razpolago je velika terasa 30m2 z vrtno garnituro.
Menjave so izključeno na 7 ali 14 dni (v sezoni).
V ceni ni vključeno:
končno čiščenje
prijava in turistična taksa

CENA OD

Klima in WI FI so že v ceni!
Najem

19.4. - 17.5.
7.9. - 7.10.

18.5. - 21.6.

22.6. - 12.7.
24.8. - 6.9.

13.7. - 23.8.

55

85

132

163

Cena na dan

www.alpe-jadran.net
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55 €/dan

www.alpe-jadran.net

Informacije in rezervacije:051 655 311

asd

Promajna
apartma 2+2

Opis
Apartma se nahaja na Makarski riveri v kraju Promjna (med Baško vodo in Makarsko).
Do plaže je cca 150m. Apartma je dobro opremljen saj ima SAT TV, klimo, internet,......
Plaža je zelo lepa! Apartma je velikosti 40m2, in ima eno spalnico (zakonsko ležišče), kopalnico,
dnevni prostor (dva ležišča) s kuhinjo.
Namenjeni bivanju ene družine (4 osebe - dve odrasli osebi in dva otroka).
V hiši so tudi večji apartmaji (dve spalnice ali tri spalnice).

Najem

CENA OD

75 €/dan

Cena na dan

1.6 - 30.6

1.7 - 30.8

1.9. - 30.9.

75

90

75

*Turistična taksa se plača na licu mesta. Minimalno bivanje 7 noči.

Savudrija - Crveni vrh 2+2
Opis
Do morja je samo 50 metrov.
Crveni vrh je počitniško naselje med Savudrijo in Kanegro na južni strani Piranskega zaliva s
pogledom na slovensko obalo in Portorož. Od Ljubljane je oddaljen le dve uri vožnje. Do
morja je samo 100 metrov. Apartma ima štiri ležišča, dva v spalnici in dve v bivalnem delu, v
katerem je tudi TV-sprejemnik. Kuhinja je sodobno opremljena. Na razpolago je hladilnik,
kombinirana kuhalna plošča, električna pečica, pomivalni stroj, pomivalno korito z izvlečeno
armaturo. pred apartmajem. Poleg vsega tega boste zaradi bližine Slovenije lahko uporabljali
slovenska mobilna omrežja. Posteljnina ni na razpolago, potrebno jo je prinesti s seboj.
več informacij in slik je na razpolago:
http://www.alpe-jadran.net/si/apartmaji/818
Turistična taksa ni vključena v ceno.
Posteljnina ni na razpolago.

Najem

1.4 - 1.6

1.6 - 30.6

1.7 - 30.8

1.9. - 30.9.

60

65

70

65

Cena na dan

CENA OD

60 €/dan

*Turistična taksa se plača na licu mesta. Minimalno bivanje 7 noči.

www.alpe-jadran.net

Informacije in rezervacije:051 655 311
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Čiovo

Opis
Oddamo apartma štiri osebe na otoku Čiovem v kraju Okrug Gornji, ki se nahaja le 2 km od
Trogirja.
Na razpolago je app. 2+2 in 6+2.
Apartma 2+2 je v pritličju hiše. Ima spalnico, bivalni del s kuhinjo in WC s tušem.
Apartma ima klimo, internet in SAT-TV (vključeno v ceno).
Na razpolago je zunanja terasa.
Apartma je primeren za družino z enim ali dvema otrokoma.
Možna je uporaba zunanjega kamina v pritličju!
Parkira se ob apartmaju.
Morje in čudovite plaže so oddaljene 200m!
Cena je zelo ugodna - v ceni je že vključena turistična taksa, klima posteljnina in brisače.

50 €/dan

CENA OD
Najem

1.6 - 30.6

1.7 - 30.8

1.9. - 30.9.

Cena na dan 2+2

50

65

50

Cena na dan 6+2

100

145

100

www.alpe-jadran.net

Pag - Pag

Opis
PAG - APARTMA PAG 3+1
Apartma je na otoku Pagu v kraju Pag. Plaža je 200m metrov od app.
Apartma je namenjen bivanju 4 oseb.
Apartma ima eno spalnici in kuhinjo z jedilnico ter teraso s pogledom na morje. Na
razpolago je tudi kamin. Parkira se ob hiši.
Klima, FI WI, postejnina in turističan taksa so že v ceni!
V hiši je še nekaj app.:
- apartma za dve osebi
- apartma za tri osebe
- apartma za štiri osebe
- apartma za pet oseb
cene in več slik si lahko pogledate na: http://www.alpe-jadran.net/si/apartmaji/66977

50 €/dan

CENA OD
Najem

www.alpe-jadran.net

Crikvenica - Klenovica

Cena na dan

1.5. - 14.6.

15.6. - 30.6.

1.7. - 25.8

25.8. - 10.9.

11.9. - 30.9.

50

62

73

62

50

Opis
Mobilna hiša se nahaja v kampu v bližini mesta Novi Vinodolski (10km). Hiška ima pogled na morje.
Na razpolago je brezplačna uporaba bazenov. Namenjena je bivanju do 6 oseb saj ima štiri osnovna
ležišča (zakonska postelja in še dva ležišča) in pomožno ležišče v dnevnem prostoru..
Ima dve spalnice in dnevni prostor s kuhinjo. Kuhinja je sodobno opremljena. Hiša je klimatizirana
in je opremljena s SAT TV in WI FI. Brisače in posteljnina so na razpolago (doplačilo) ali pa jih je
potrebno prenesti s sabo Na razpolago je velika terasa z vrtno garnituro.
V ceni ni vključeno:
končno čiščenje
prijava in turistična taksa

Najem

www.alpe-jadran.net
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Cena na dan

CENA OD

50 €/dan

1.5. - 24.5.
7.9. - 30.9

25.5. - 28.6.

29.6. - 5.7.
24.8. - 30.8.

6.7. - 23.8.

31.8. - 6.9.

50

70

135

180

93

www.alpe-jadran.net

Informacije in rezervacije:051 655 311

