
Villa Molunat 
 
Villa Molunat to nowy obiekt, pierwszych gości przyjął latem 2018 roku. Położony jest tuż nad brzegiem 
morza, posiada prywatny dostęp do wody – bardzo rozległy taras słoneczny z wygodnym wejściem do 
morza i leżakami. W willi jest w sumie 9 apartamentów, w każdym mogą być zakwaterowane 
maksymalnie 4 osoby. Część apartamentów można połączyć, tworząc wygodne mieszkanie dla większej 
rodziny. Goście obiektu mają do dyspozycji duży parking, basen, miejsce do grillowania, ogród, pralnię 
(pralka i środki piorące). 
Teren należący do obiektu jest zadbany, sprzyja wypoczynkowi. Cały obiekt został wykończony ze 
smakiem, łącznie z najdrobniejszymi detalami. Pobyt w Villa Molunat zadowoli nawet najbardziej 
wymagających gości. Właściciele świetnie mówią po angielsku, są niezwykle pomocni i gościnni. 
 

 

 
 
Dla naszych gości zarezerwowaliśmy 3 apartamenty na I lub II piętrze. Każdy z apartamentów składa 
się z sypialni z łóżkiem małżeńskim (lub dwoma oddzielnymi), salonu z rozkładaną, dużą, wygodną sofą, 
aneksu kuchennego (wyposażony w naczynia, lodówkę, kuchenkę z piekarnikiem, kuchenkę 
mikrofalową i zmywarkę), łazienki z wanną, oddzielnego WC, tarasu z meblami ogrodowymi. 
Apartamenty wyposażone są w pościel, ręczniki łazienkowe i plażowe. Apartamenty na I i II piętrze 
mogą być łączone. 
Goście nie muszą martwić się o środki chemiczne – w każdym apartamencie są środki piorące, kostki 
do zmywarki, płyn do naczyń, mydło, zmywaki i ścierki kuchenne oraz worki na śmieci. Właściciele 
pomyśleli także o dzieciach – są dla nich wysokie krzesełka, podnóżki, łóżeczka i plastikowe naczynia. 
 
W apartamentach jest zakaz palenia papierosów, nie można przywozić zwierząt. 
 
 
Sklep: 300 m 
Przystanek autobusowy: 300 m 
Restauracja: 400 m 



Centrum nurkowe: 100 m 
Kawiarnia/bar: 300 m 
Lotnisko: 22 km 
Cavtat: 27 km 
Dubrovnik: 40 km 
Granica chorwacko - czarnogórska: 12 km 
Kotor: 35 km 
 
Apartament – 1650,00 EUR/14 dni 
Pierwsze lub drugie piętro 
Powierzchnia: 45m2 
Balkon/taras: 12 m2 
Liczba osób: 2+2 
Opis: 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem, salon z rozkładaną sofą i aneksem kuchennym. Łazienka, WC, 
pościel i ręczniki, telewizja satelitarna, klimatyzacja, Internet, sejf, apteczka pierwszej pomocy, widok 
na morze. 
 

 

 

 
 


