
 

 

Apartamenty Klara 

 
Apartamenty Klara położone są tuż przy bazie nurkowej, z której usług korzystamy (ten sam właściciel), 
w odległości zaledwie 10 metrów od morza. Wszystkie apartamenty są klimatyzowane, z dostępem do 
bezprzewodowego Internetu. Dysponują balkonem lub tarasem z widokiem na morze. Kompleks 
udostępnia gościom także wspólny sprzęt do grillowania oraz miejsca parkingowe. 
 
Obiekt znajduje się w spokojnej okolicy. Każdy apartament dysponuje osobnym wejściem, jest 
wyposażony w kuchnię i prywatną łazienkę. Ponadto, do dyspozycji gości jest telewizor z dostępem do 
kanałów telewizji satelitarnej.  
 
W odległości 10 metrów od obiektu jest prywatna plaża (betonowa platforma na skałach), która jest 
wyposażona w leżaki i prysznic oraz drabinkę do wygodnego wchodzenia i wychodzenia z wody. Obiekt 
jest usytuowany w odległości 300 metrów od najbliższego baru i sklepu spożywczego oraz 400 – 800 
metrów od dwóch restauracji. 

 
Sklep: 300 m 
Przystanek autobusowy: 300 m 
Restauracja: 400 - 800 m 
Centrum nurkowe: 10 m 
Kawiarnia/bar: 200 m 
Lotnisko: 22 km 
Cavtat: 27 km 
Dubrovnik: 40 km 
Granica chorwacko - czarnogórska: 12 km 
Kotor: 35 km 
 
Apartament 1 – 4-osobowy; cena 85,00 EUR/dzień 
Powierzchnia: ok. 30 m2 
Balkon z widokiem na morze 
Liczba osób:  2+2 
Opis: 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem, rozkładana, 
dwuosobowa sofa w salonie/jadalni. Aneks kuchenny, w 
pełni wyposażony. Łazienka z WC, telewizja satelitarna, 
klimatyzacja, widok na morze, Internet. Prywatne wejście. 
 
Apartament 2 – 4-osobowy; cena 85,00 EUR/dzień 
Powierzchnia: ok. 30 m² 
Balkon/patio z widokiem na morze 
Liczba osób: 2+2 
Opis: 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem, rozkłądana, dwuosobowa sofa w salonie/jadalni. Aneks 
kuchenny, w pełni wyposażony. Łazienka z WC, telewizja satelitarna, klimatyzacja, widok na morze, 
Internet. Prywatne wejście. 
 



 

 

 
Apartament 3 – 4-osobowy; cena 85,00 EUR/dzień 
Powierzchnia: ok. 30 m² 
Balkon z widokiem na morze 
Liczba osób: 2+2 
Opis: 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem, rozkładana, 
dwuosobowa sofa w salonie/jadalni. Aneks kuchenny, w 
pełni wyposażony. Łazienka z WC, telewizja satelitarna, 
klimatyzacja, widok na morze, Internet. Prywatne wejście. 
 
 
Apartament 4 – 3-osobowy; cena 65,00 EUR/dzień 
Powierzchnia: ok. 25 m² 
Balkon/taras z widokiem na morze 
Liczba osób: 2+1 
Opis: 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem i rozkładaną sofą, 
aneks kuchenny z jadalnią. Łazienka z WC, telewizja 
satelitarna, klimatyzacja, widok na morze, Internet. 
 
 
Apartament 5 – 3-osobowy typu studio; cena 65,00 
EUR/dzień 
Powierzchnia: ok. 25 m² 
Balkon/taras z widokiem na morze 
Liczba osób: 2+1 
Opis: 1 podwójne łóżko i rozkładana sofa, aneks kuchenny w jednym pomieszczeniu. Łazienka z WC, 
telewizja satelitarna, klimatyzacja, widok na morze, Internet. 
 


