
 

 

Villa Rasica  

 
 
Villa Rasica znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od centrum nurkowego, z którego usług 
korzystamy. Obiekt położony jest w pierwszej linii brzegowej, z prywatnym dojściem do morza, 
miejscem do opalania, leżakami i drabinką do wygodnego wchodzenia do wody. Do dyspozycji gości jest 
parking. Apartamenty mają tarasy lub balkony, wszystkie z widokiem na morze. 
 
Sklep: 300 m 
Przystanek autobusowy: 300 m  
 
Restauracja: 400 m 
Centrum nurkowe: 50 m 
Kawiarnia/bar: 300 m 
Lotnisko: 22 km 
Cavtat: 27 km 
Dubrovnik: 40 km 
Granica chorwacko - czarnogórska: 12 km 
Kotor: 35 km 
 
Apartament 1 – cena 80,00 EUR/dzień 
Pierwsze piętro 
Powierzchnia: 33 m2 
Balkon/taras: 12 m2 
Liczba osób:  2+2 
Opis: 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem, aneks 
kuchenny z salonem z rozkładaną, dwuosobową 
sofą. W kuchni wszystkie niezbędne przybory i 
naczynia.  Łazienka z WC, telewizja satelitarna, 
klimatyzacja, widok na morze, Internet. 
 
Apartament 2 – cena 80,00 EUR/dzień 
Pierwsze piętro 
Powierzchnia: 33 m2 
Balkon/taras: 12 m2 
Liczba osób:  2+2 
Opis: 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem, aneks 
kuchenny z salonem z rozkładaną, dwuosobową 
sofą. W kuchni wszystkie niezbędne przybory i  



 

 

naczynia.  Łazienka z WC, telewizja satelitarna, 
klimatyzacja, widok na morze, Internet. 
 
 
Apartament 3 – cena 80,00 EUR/dzień 
Pierwsze pietro 
Powierzchnia: 33 m2 
Balkon/taras: 12 m2 
Liczba osób:  2+2 
Opis: 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem, aneks 
kuchenny z salonem z rozkładaną, dwuosobową 
sofą. W kuchni wszystkie niezbędne przybory i 
naczynia.  Łazienka z WC, telewizja satelitarna, 
klimatyzacja, widok na morze, Internet. 
 

 
 
Apartamenty 4 i 5 znajdują się w budynku obok, 
oddalonym o 10 m. Goście wszystkich pięciu 
apartamentów mogą korzystać ze wspólnego 
miejsca do grillowania i zadaszonego tarasu na 
poziomie ulicy, z widokiem na morze. 
 
Apartament 4 – cena 110,00 EUR/dzień 
Apartament ten znajduje się w oddzielnym budynku, 
10 m od tego, w którym są apartamenty 4-osobowe. 
Atutem tego apartamentu jest ogromny taras, w 
części zadaszony, z pięknym widokiem na morze. 
Apartament jest idealny dla większej rodziny. 
Pierwsze piętro 
Powierzchnia: 45 m² 
Balkon/taras: 60 m2 
Liczba osób: 4+1 
Opis: 2 sypialnie z podwójnym łóżkiem, salon z 
rozkładaną sofą i aneksem kuchennym. W 
kuchni wszystkie niezbędne przybory i naczynia. 
Dwie łazienki z WC, telewizja satelitarna, 
klimatyzacja, widok na morze, Internet. 



 

 

 
 
Apartament 5 – cena 110,00 EUR/dzień 
Apartament ten znajduje się w oddzielnym 
budynku, 10 m od tego, w którym są apartamenty 
4-osobowe. Aktualnie w  
apartamencie budowany jest ogromny taras, w 
części zadaszony, z pięknym widokiem na morze. 
Apartament jest idealny dla większej rodziny. 
Drugie piętro 
Powierzchnia: 45 m² 
Balkon/taras: 60 m2 
Liczba osób: 4+1 
Opis: 1 sypialnia z podwójnym łóżkiem, salon z 
podwójnym łóżkiem i rozkładaną sofą oraz 



 

 

aneksem kuchennym. W kuchni wszystkie  
niezbędne przybory i naczynia. Dwie łazienki z WC, 
telewizja satelitarna, klimatyzacja, widok na morze, 
Internet. 
 
Właściciele apartamentów są niezwykle 
sympatyczni i uczynni. Obiekty są nieskazitelnie 
czyste. Na miejscu można kupić doskonałą oliwę, 
wytwarzaną przez gospodarzy. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 


