Чорногорія. Вілли та котеджі для компаній
Оренда будинків
Handling fee - 5 євро з особи за перебування, такси та страховка: 1.50 з дорослого, діти 2-12 років - 0.50
євро, діти 12-18 років. 1.00 євро
БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БУДВА
БУДВА: ВІЛЛА БУДВА 4*

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (максимум 7 осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень Червень Липень, серпень Вересень
305,00

365,00

425,00

355,00

Мінімальний період перебування - 7 днів
Розташування: Новий двоповерховий будинок в курорті Будва. Тихий район курорту, подалі від дискотек.
Кількість осіб: Передбачено для розміщення до 6-7 осіб.
Пляж: Відстань до пляжу всього 300 метрів.
Опис: Хороші якість обробки і меблювання. Має всі необхідні умови для комфортного відпочинку.
Кондиціонери в кожній кімнаті. Має вітальню, кухню і їдальню, 3 спальні, 2 ванні кімнати,
Територія: велика тераса на першому поверсі (землі), де можете користуватися барбекю - смажити свіжу
рибу, м'ясо та ін. На плоскому даху будинку зроблена зона для відпочинку з хорошим видом на місто і море,
де можете користуватися гідромасажною ванною. Парковка у дворі. Розвинена інфраструктура.
Відстані: Магазини, ресторани і супермаркет поблизу.
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БУДВА
БУДВА: ВІЛЛА БУДВА ЛЮКС 4*

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Травень, вересень

Червень

Віллі (максимум 8
осіб)

Без харчування

460,00

575,00

Липень, серпень
715,00

Мінімальний термін перебування – 7 днів
Розташування: Новий триповерховий будинок класу люкс в курорті Будва. Тихий район курорту, подалі від
дискотек.
Кількість осіб: Передбачено для розміщення до 6-8 осіб.
Пляж: Відстань до пляжу всього 900 метрів.
Опис: Хороші якість ремонту і меблювання. Має всі необхідні умови для комфортного відпочинку.
Кондиціонери в кожній кімнаті. Має вітальню, кухню і їдальню, 3 спальні, 3 ванні кімнати.
Територія: велика тераса на першому поверсі, відкритий басейн з лежаками, лежаки, більярдна, панорамний
вид на море. Парковка у дворі. Розвинена інфраструктура.
Відстані: Магазини, ресторани і супермаркет в крокової доступності.
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БУДВА
БУДВА: ВІЛЛА АЛГА

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Вілла (максимум 12 осіб)

Без
харчування

Травень,
жовтень
295,00

Червень,
вересень
320,00

Липень, серпень
435,00

Мінімальний термін оренди: 14 днів.
Розташування: Будва
Місць в віллі: 12, площа 500 кв.м., кімнат 8, спалень 5, рівень 4 *
Відстань до пляжу: 700 м.
Повний опис: Вілла в Будві.
Будинок 500 кв. метрів, в 700 м від пляжу, розвинена інфраструктура, магазини, супермаркети, кафе, аптеки,
в пішій доступності.
У будинку: сауна, дві повністю обладнані кухні, постільна білизна, рушники, пральна машина, праска, в
кожній кімнаті кондиціонер.
У будинку 6 сан вузлів (4-душові кабіна) 6-спалень. Кабельне ТВ, інтернет.
1-поверх: гараж, сауна, кухня, сан. вузол, кімната з диваном.
2-поверх: вітальня з кухнею, 1-спальня з 2-спальним ліжком, 1-санвузол.
3-поверх: 3-спальні (2-спальні з 2-спальними ліжками, 1-спальня з 2 односпальними ліжками) .
4-поверх: велика вітальня з диваном.
У будинку 6 спалень, спальних місць 14. Кількість ванних кімнат 6. Кухня повністю обладнана. Відстань до
пляжу 900 м, острова Святий Стефан 5 км, аеропорту 25 км.
Інфраструктура: кондиціонер, пральна машина, посудомийна машина, інтернет / wifi, телевізор, парковка,
прямий вид на море, свій сад, камін, праска
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БУДВА
БУДВА: ВІЛЛА РЕД КАРПЕТ

Розташування: Затишний невеликий будиночок в курорті Будва.
Місць на віллі: Передбачено для розміщення 4-6 осіб.
Опис: Будинок має 2 рівні, вітальня, обладнана кухня, 2 спальні, ванна кімната і велика тераса на землі,
невеликий сад. Хороші якість ремонту і меблювання. Має всі необхідні умови для комфортного відпочинку.
Розвинена інфраструктура. Магазини, ресторани і супермаркет в кроковій доступності. Кухня обладнана
технікою і посудом. Обідня зона - обідній стіл зі стільцями. Вітальня - диван (розкладний, передбачений для
2-х осіб). Спальня - двоспальне ліжко. Спальня - двоспальне ліжко. Ванна кімната - ванна. Санвузол. Тераса стіл зі стільцями
Обладнання: плита, духова шафа, холодильник, чайник, посудомийна машина, пральна машина, праска,
телевізор, кондиціонер
Пляж: Відстань до пляжу всього 250метров.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Вілла (максимум 6 осіб)

Без
харчування

Травень,
жовтень
105,00

Червень,
вересень
130,00

Липень, серпень
155,00

Мінімальний термін перебування: 7 днів.

4

БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БЕЧІЧІ
БЕЧІЧІ: ВІЛЛА КВІН

Хороший затишний будиночок в курортним містечку Бечічі, в 700 метрах від великого піщано-галькового
пляжу. Будинок розташований в районі готелю Queen of Montenegro. Будинок має 3 спальні (одна з
мансардою), велика вітальня з кухнею, обладнана з технікою і посудом, ванна кімната і велика тераса з
чудовим видом на море. Інтернет WIFI.
Кухня обладнана технікою і посудом. Обідня зона - обідній стіл зі стільцями. Вітальня - м'які меблі. Спальня
- двоспальне ліжко. Спальня - 2 одномісні ліжка. Спальня - 2 одномісні ліжка. Ванна кімната. Тераса - стіл зі
стільцями
Обладнання: плита, духова шафа, холодильник, чайник, посудомийна машина, пральна машина, праска,
телевізор, кондиціонер
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Вілла (максимум 6 осіб)

Без
харчування

Травень,
жовтень
120,00

Червень,
вересень
165,00

Липень, серпень
175,00

Мінімальний термін перебування: 7 днів.
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БЕЧІЧІ
БЕЧІЧІ, ІВАНОВІЧІ: ВІЛЛА ПАВЕЛ

ВІЛЛА БЕЧІЧІ.7-СПАЛЕНЬ, БАССЕЙН, САД, ТЕРИТОРІЯ, ПАЛЬМИ.
Бечічі знаходяться в 3х км від Будви. Безліч пляжів і ресторанів, розвинута інфраструктура.
К-ть спалень 7
К-ть спальних місць 16
К-ть ванних кімнат 5
Кухня повністю обладнана.
Сервіс. Рушники та постіль міняються раз в тиждень або за домовленістю.
Відстань. Пляж 5-хвилин пішки, 250 метрів, Будва 3 хв, аеропорт 25 хв на автомобілі.
Умови бронювання. Передоплата 50%.Оплата 50% в день заїзду. Депозит 300 євро в випадку поломок.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Весь сезон

Вілла (максимум 6 осіб)

Без
харчування

470,00
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БЕЧІЧІ
БЕЧІЧІ, ІВАНОВІЧІ: ВІЛЛА ДРАГАНА
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Червень

Липень, серпень

Вересень

Вілла (максимум 6 осіб)

Без
харчування

410,00

525,00

410,00

Розташування: с.Бечічі, Будванська рів'єра.
Пляж: 300 м від вілли
Опис: Двоповерховий будинок, максимальне розміщення 6 чол.
Має: вітальню, 3 спальні, кухню, 4 санвузли, терасу з видом на море, басейн.
Відстань: До моря 300м, аеропорт Тіват 18 км, аеропорт Подгоріца 63 км, автостанція 3 км, магазин 30м,
кафе 650м.
устаткування:
Обладнана кухня, холодильник, ел.плита, пральна машина, 4 санвузли, ванна-джакузі, холодна і гаряча вода,
супутникове телебачення (4 телевізора), DVD, кондиціонер, інтернет, басейн, центральне опалення, паркінг,
домофон.
Вітальня і кухня:
У вітальні: шкіряні м'які меблі (2 дивани, крісло), журнальний стіл, шафа для посуду, тумба, DVD, телевізор
(плазмовий), кондиціонер, вихід на терасу, санвузол.
На кухні: обідній стіл, ел.плита, холодильник, обладнана кухня.
спальні:
У 1-й спальні: двоспальне ліжко, 2 стінних шафи, крісло, тумбочки, балкон з видом на море, санвузол / душ,
кондиціонер, телевізор.
У 2-й спальні: двоспальне ліжко, 2 стінних шафи, крісло, стіл, балкон з видом на море, санвузол / душ,
кондиціонер, телевізор.
У 3-й спальні: розкладний диван, шафа, тумбочка, санвузол / ванна, балкон з видом на море, кондиціонер.
Тераса і басейн:
Засклена тераса з видом на море. На терасі розкладний диван, журнальний стіл, телевізор, квіти, вихід у двір
до критого басейну. У літню пору покриття з басейну знімають.
Куріння в апартаменті дозволено, домашні тварини за домовленістю з господарями.
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, РАФАІЛОВІЧІ
РАФАІЛОВІЧІ: ВІЛЛА АЛЕКСАНДР

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період
Харчування
Вілла (макс 10
Без харосіб)
чування

Травень
245.00

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Червень, липень, серпень,
Жовтень
вересень
295.00
245.00

Місцезнаходження: 4 км від м.Будва, в курортній зоні Рафаіловичі. Ексклюзивна чотириповерхова вілла,
епохи венеціанського середньовіччя з внутрішнім двориком. Реконструйовано в 2005 році.
Номерний фонд: Вілла здається повністю на 7 або на 9-10 осіб. Рекомендується для сімейного відпочинку
або компанії.
1 поверх - загальна вітальня з кухнею і виходом у внутрішній дворик, ТВ, санвузол, телефон, пральна
машина, холодильник);
2 поверх - спальня на 3 осіб., Санвузол з душем
3 поверх - 2 спальні двомісні, ванна кімната з туалетом.
4 поверх студіо - спальня, міні-кухня, санвузол з душем, ТВ, кондиціонер, тераса SV
Відстань від моря: 100 м.
Пляж: пісок і дрібна галька
Відстань до аеропорту: Тіват 25 км, Подгоріца 62 км
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БЕЧІЧІ
БЕЧІЧІ: ВІЛЛА БОРЕТІ

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період
Харчування
Вілла (максимум 8 осіб.)

Без харчування

Травень
140,00

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Червень, вересень Липень
Серпень
205,00

270,00

270,00

Місто: Бечічі
Місць в віллі: 8, площа 140 кв.м., кімнат 1, рівень 1 *
Повний опис: Здається вілла з прекрасним видом на море, пляж Бечічі, Святий Стефан. Складається з 3-х
спалень, 2 кухонь (одна міні кухня), обідньої зони, вітальної зони, двох терас та саду. На першому поверсі
вітальня з великим диваном, кухня з обідньою зоною, туалет з ванною, ТВ, кондиціонер, тераса і сад з
прекрасним видом на море. На верхньому поверсі три спальні (дві з французькими ліжками, одна з двома
одномісними) з яких у двох є вихід на терасу з видом на море, а третя з видом на вулицю і власною ванною,
міні кухня, ванна, пральна машина, тераса з прекрасним видом на море. На віллі свій сад з мангалом,
обідньою зоною, зеленими насадженнями та квітами.
Також є: кондиціонер, пральна машина, телевізор, парковка, прямий вид на море, свій сад, праска
Відстань до пляжу: 450 м.
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БЛІЗІКУЧЕ (РЕГІОН СВЯТИЙ СТЕФАН)
ДЖЕНАШИ, БЛІЗІКУЧЕ: ВИЛЛА БАЛІЧ

МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ– 7 днів.
Розташування: Біля Св. Стефана, Блізікуче, в місті Дженаші.
Пляж: 3 км від пляжів.
Місткість: У будинку можна розмістити 8 осіб: 4 двомісні номери, в кожному номері знаходиться
двоспальне ліжко.
Опис: Відновлення старий будинок, зроблений з каменю. У будинку знаходиться: на першому поверсі великий салон, їдальня, тераса з видом на море і меблями. Нижній поверх - одна спальня, міні-бар, ванна,
джакузі, сейф, телевізор з плоским екраном, обідня зона, вихід до басейну. На першому поверсі знаходиться
кухня з обладнанням, одна спальня з видом на море, ванна з джакузі і душем. В мансарді розташовані дві
спальні. У першій - телевізор з плоским екраном, кабінет, джакузі. У другій - кабінет, гідромасажний душ,
телевізор з плоским екраном. Будинок обладнаний стильними меблями, сімейними фотографіями та
картинами.
Устаткування: басейн, паркінг, тераса, інтернет, кондиціонер, камін в салоні.
Відстань: Центр міста Св. Стефана 4 км
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ ЗА ТИЖДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Хрчування

Травень, жовтень

Червень, вересень

Липень, серпень

Вілла (макс 8 осіб)

Без
харчування

6145.00

7370.00

9830.00
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, РЕЖЕВІЧІ
РЕЖЕВІЧІ: ВІЛЛА СКОРПІО

Розташування: вілла Скорпіо розташована в Режевічі.
Пляж: 400 м від пляжу, має свою кам'яну стежку, що веде до моря.
Опис: вілла складається з 4 спалень, 2 віталень, 4 ванних кімнати, велика кухня.
Інфраструктура: сауна, басейн, 3 паркінг місця
Від пляжу Святого Стефана 4 км, від Петровца 5 км, від Будви - 12 км.
Кількість номерів: 10-12 осіб
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 12 осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень
365,00

Червень, вересень

Липень, серпень

480,00

540,00
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РЕЖЕВІЧІ: ВІЛЛА РЕЖЕВІЧІ

Розташування: приватний будинок, площею 140 кв.м., розташований в тихому місті Режевічі Рієка (район
Будванська Рів'єра).
Опис: Два поверхи, три окремі спальні + доп / місця у вітальні.
Вітальня з м'якими меблями, каміном, зоною їдальні.
Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю, плитою і духовкою.
Кондиціонери, телевізори і супутникове ТБ в загальному залі і в 2-х спальнях.
У ванній - пральна машина.
Кількість спальних місць: 6-8
Інфраструктура: Є власна зелена територія з альтанкою, лежаками і гамаком.
Поруч (в трьох хвилинах) - невеликий гальковий пляж з баром-рестораном і лежаками. До пляжу веде мальовнича
стежка (спуск / підйом).
Також, недалеко розташовані два ресторани (IZVOR і GARDINO) і продуктовий кіоск.
В ЦІНУ ВКЛЮЧЕНО: прибирання і зміна постільної білизни - 1 раз в тиждень
.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Травень,
жовтень

Червень, вересень

Липень, серпень

Вілла (макс 8 осіб)

Без харчування

НА ЗАПИТ

345,00

435,00

Мінімальний термін перебування — 14 днів
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА: ВІЛЛА СКОЧИДЕВОЙКА

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Травень, жовтень

Червень, вересень

Липень, серпень

Вілла (макс 10
осіб)

Без
харчування

175,00

245,00

295,00

Розкішний будинок з власним басейном в містечку Скочідевойка недалеко від Режевічі, 13 км на південь від
курорту Будва.
Відстань до пляжу 300,00 м.
кімнати 5
Спальні місця 10. Передбачено для розміщення 8-10 осіб.
На віллі: Кухня обладнана технікою і посудом
Обідня зона - обідній стіл зі стільцями
Вітальня - диван (розкладний, передбачений для 2-х осіб)
1 спальня - двоспальне ліжко
2 спальня - 2 одномісні ліжка
Ванна кімната
Тераса - стіл зі стільцями
Окремий двокімнатний апартамент на нульовому поверсі:
Обладнана кухня з вітальнею
Спальня - двоспальне ліжко
Окрема кімната на нульовому поверсі:
Кімната - двоспальне ліжко
санвузол
Обладнання: плита, духова шафа, холодильник, посудомийна машина, чайник, пральна машина, телевізор,
кондиціонер
На території: Велика тераса на землі з чудовим видом на море. У дворі будинку є барбекю, де можна
смажити свіжу рибу, шашлик та ін. Має всі необхідні умови для комфортного відпочинку.
Відстані: Ресторан в 500м, продуктовий магазин 2км.
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ: ВІЛЛА ДЖОРЖ

Розташування: Відмінний двоповерховий будинок в курорті Петровац 18 км на південь від Будви
Пляж: піщаний пляж в 150-200 м від вілли
Місць в віллі: 8, дод.місце 1, площа 110 кв.м., кімнат 5, спалень 3, рівень 4 *
опис:
На першому поверсі студіо-апартамент для 3-х осіб з з двомісної і одномісним ліжками, кухнею, ванна
кімната і тераса.
На другому поверсі трикімнатний апартамент (2 спальні + вітальня з кухнею), ванна кімната і тераса з видом
на море. Кухня - обладнана технікою і посудом, вітальня кімната, 2 спальні, ванна кімната, тераса з видом на
море. Плита, духовка, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина, телевізор, кондиціонер, інтернет
WIFI.
Хороша якість обробки і меблювання. Має всі необхідні умови для комфортного відпочинку. Барбекю у
дворі будинку, фруктовий сад, парковка.
Магазин / ресторан: Магазини, ресторани і супермаркет в пішій доступності.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ ЗА ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 8+1
осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень,
жовтень
155,00

Червень, вересень

Липень, серпень

175,00

200,00

Мінімальний термін перебування – 7 днів
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ: ВІЛЛА ЛЮКС

Розташування: Петровац
Місць в віллі: 10, площа 900 кв.м., кімнат 5, спалень 5, рівень 5 *
Опис: Нова вілла з басейном формату преміум-люкс в центрі міста Петровац.
На віллі 4 спальні, дитяча спальня, окремо кімнати для прислуги. Плошадь будинку 900 кв метрів, земельна
ділянка 700 кв метрів, обробка повністю з натурального каменю, меблі і фарнітура італійських майстрів.
Нульовий поверх: вхід на віллу з гаража, тренажер, сауна-душ, кімната відпочинку, бойлерна, пральня,
санвузол, вхід в ліфт
Перший поверх: їдальна зона, вітальня, камін, вбудована кухня, спальня, санвузол-душ-біде, тераса з
виходом на басейн і парадний вхід.
Другий поверх: дві спальні, два санвузли-душ-ванна-біде, дві гардеробні кімнати дитяча спальня, тераса з
панорамним видом на море, вхід в ліфт
Третій поверх-галерея: кухня, санвузол, балкон-тераса, спальня, гардеробна кімната, тераса-балкон з
панорамним вмдом на море, кімната для прислуги: окремий вхід, вбудована кухня, санвузол-душ,
кондиціонер в кожній кімнаті, відео спостереження за будинком , інтернет WI-FI, TV з російськими
каналами, сейф вологе прибирання раз на тиждень.
Також є: кондиціонер, пральна машина, посудомийна машина, інтернет / wifi, телевізор, парковка, прямий
вид на море, басейн, свій сад, камін, праска
Відстань до пляжу: 150 м.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ НА ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 10 осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень,
жовтень
245,00

Червень, вересень

Липень, серпень

480,00

715,00

Мінімальний термін перебування: 14 днів
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ: ВІЛЛА ПАН****

Розташування: вілла в Петроваці. Загальна площа 200 кв.м.
Пляж: Розташована в 500 метрах від одного з кращих піщано-галькових пляжів на узбережжі.
Опис: В будинку 3 спальні з індивідуальними ванними кімнатами, кухня-вітальня, туалет, велика тераса з
чудовим краєвидом на море і гори. 2 спальні об'єднані великою терасою з видом на гори і море.
Нові меблі, дитяче ліжечко, кондиціонери, супутникове телебачення, Wi-Fi, підлоги з підігрівом ,
індивідуальні ванні кімнати
Обідній стіл на 10 осіб, дитячий стіл-стільчик, кондиціонер, підлога з підігрівом, ЖК телевізор на стіні
Повністю укомплектована кухня(два холодильника, п / м., СВЧ, пароварка, соковижималка, тостер,
кавоварка і ін. Кухонне начиння)
Територія: Є гарний фруктовий сад. Є парковка для 2-х машин. Гриль, тент, стіл на 12 осіб, фруктові дерева.
Площа тераси 42 кв. метра.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 6+1 осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень,
жовтень
165,00

Червень, вересень

Липень, серпень

280,00

340,00

Мінімальний термін перебування — 7 днів
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БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ: ВІЛЛА ПЕРАЗИЧА ДО ****

Розташування: Петровац, Перазіча До
Місць в віллі: 12, площа 120 кв.м., кімнат 4, спалень 3, рівень 5 *
Повний опис:
На 1 поверсі: передпокій, вітальня (розкладна гарнітура), поєднана з повністю обладнаною кухнею, спальня з
французьким ліжком.
На 2 поверсі: вітальня з розкладним диваном, кухня, ванна, туалет, спальня з французьким ліжком, тераса з
видом на море.
На 3 поверсі: вітальня з розкладним диваном, кухня, великий обідній стіл, ванна, тераса з видом на море.
На 4 поверсі: спальня з французьким ліжком, спальня з двома окремими ліжками, два балкона з видом на
море.
Також є: кондиціонер, пральна машина, посудомийна машина, інтернет / wifi, телевізор, прямий вид на
море, праска
Територія: сад, барбекю, великий обідній стіл, парковка для 3-4 автомобіля, інтернет, дитяче ліжечко, зміна
постільної білизни
Відстань до пляжу: 70 м. Найближчий магазин і аптека в 50м.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 12 осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень,
жовтень
190,00

Червень
260,00

Липень,
серпень
375,00

Вересень
215,00

Мінімальний термін перебування — 14 днів

17

БУДВАНСЬКА РІВ'ЄРА, БУЛЯРІЦА
БУЛЯРІЦА, ПЕТРОВАЦ: ВІЛЛА ФІЛІПОВІЧ ЖАННА

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 6
осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень, червень, вересень
105,00

Липень, серпень
130,00

Розташування: Будинок Филипович розташований в 200 м від пляжу.
Опис: Будинок розташований в тихій мальовничій місцевості біля Петроваца під назвою Буляріца. Це
старовинна будівля зроблена з каменю. Площа будинку - 60 кв.м. Вілла розташована всього в 200м пішки від
пляжу, на віллі великий сад. У будинку два поверхи. На першому поверсі розташовуються ванна, кухня і
їдальня. На другому поверсі вітальня і дві спальні.
У будинку: Кухня, Ванна, Супутникове ТБ, Холодильник, Пральна машина, Кондиціонер.
Кількість осіб: На віллі може розміститися 6 чоловік.
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БАРСЬКА РІВ'ЄРА, ЧАНЬ
ЧАНЬ: ВІЛЛА ЯВОРАК

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 5+1
осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Квітень,
травень
80,00

Червень
95,00

Липень,
серпень
105,00

Вересень
70,00

Розташування: Комплекс «ЯВОРАК» розташований в приморському містечку Чань рівно посередині
Чорногірського примор'я. Таке розташування забезпечує зручний доступ до двох міжнародних аеропортів
Тіват і Подгориці, а також до залізничного вокзалу в Сутоморе.
Комплекс знаходиться в оточенні старовинних кам'яних будинків з 500-річною історією, поруч є джерело з
чудовою питною водою. Територія терасувати, верхня терраса- будинок і двір, нижня-апельсиновий сад.
Знадвору відкривається чудовий вид на море, широку долину і гору «Вельій град».
Пляж: Відстань до пляжу 1200 м, можна прогулятися пішки по дорозі або по зеленій і тінистій долині
вздовж струмка, а можна під'їхати на міському автобусі одну зупинку.
Пляж Чань галькові-піщаний, один з найкрасивіших на Примор'я. Обладнаний лежаками і парасольками.
Навколо пляжу розташовано багато ресторанчиків, кафе, магазинів з пляжним асортиментом. З пляжу Чань
постійно курсують катери на найкрасивіший пляж Чорногорії «Кралічна плажа», куди є доступ тільки з
моря.
Опис котеджу: Котедж «Яворак» має 2 поверхи, з'єднані зовнішніми сходами. На 1 поверсі знаходяться
вітальня, кухня-їдальня, санвузол з умивальником, унітазом і душем.
На 2 поверсі розташовані дві спальні і санвузол з умивальником, унітазом і ванною.
З балкона 2 поверху сходи з кованими поручнями ведуть на плоский дах котеджу, де обладнана тераса з
панорамним видом на море, гори і широку зелену долину.
Котедж побудований з натурального каменю. Товсті стіни (60 см) захищають влітку від спеки, а взимку від
холоду.
Котедж розрахований на 5 дорослих або 4 дорослих + 2 дітей і здається повністю.
У дворі є меблі для відпочинку, відкритий басейн, гриль, паркінг на 1 автомобіль.
Вітальня: Вітальня мебльована гарнітуром м'яких шкіряних меблів і раслкладное крісло. Є телевізор та ДВД.
Диван розкладається на спальне місце.
кухня:
Кухня обладнана сучасними кухонними меблями, обіднім столом, стільцями, холодильником, електропіччю і
набором необхідного кухонного та столового посуду.
Спальні розташовані на 2 поверсі. Вхід в них веде з загального довгого балкона через невеликий передпокій.
До спалень примикає ванна кімната.
В одній зі спалень знаходиться двоспальне ліжко, шифоньєр, комод, телевізор. В іншій-дві окремі ліжка,
шифоньєр і приліжкові тумбочки.
Постільна білизна міняється раз в 5 днів, рушники-раз в 3 дня.
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БАРСЬКА РІВ'ЄРА, ЧАНЬ
ЧАНЬ: КАМ'ЯНА ВІЛЛА ЯВОРАК

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 7+1
осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO особи в день
Квітень,
травень
80,00

Червень
105,00

Липень,
серпень
120,00

Вересень
70,00

Кам'яниця «Яворак» має 3 поверхи, з'єднані зовнішніми сходами.
1 поверх: приват
2 поверх: вітальня з кухнею-їдальні, гарнітуром м'яких шкіряних меблів, телевізором, 2 спальні (одна
спальня -дуплекс з двоспальним ліжком і односпальним ліжком на галереї, інша - з двома окремими
ліжками), 2 санвузли з умивальником, унітазом і душем. Розміщення 5 + 1 осіб.
3 поверх: спальня з розкладним диваном, телевізором, санвузол з з умивальником, унітазом і душем.
Розміщення 2 осіб.
Кам'яниця побудована з натурального каменю. Товсті стіни (60 см) захищають влітку від спеки, а взимку від
холоду.
У дворі є меблі для відпочинку, басейн 9 * 4 м, парасолі і шезлонги .
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БАРСЬКА РІВ'ЄРА, СУТОМОРЕ
СУТОМОРЕ, ЗАГРАДЖЕ: ВІЛЛА ЗАГРАДЖЕ

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень, жовтень

Вілла (макс 8+1
Без
260,00
осіб)
харчування
Мінімальний термін проживання : 7 днів

Червень, вересень

Липень, серпень

315,00

375

ДОПЛАТА ЗА ДОД.МІСЦЕ – 50 ЄВРО В ДЕНЬ.
ДЕПОЗИТ – 400 EUR.
Розташування: На березі Адріатичного моря, в оточенні мальовничих гір розташована вілла "Заградже».
Вілла знаходиться в затишному місці, на висоті 150 метрів над рівнем моря. З тераси будинку відкривається
шикарна панорама всієї Барської Рів'єри.
Пляж: Зручною стежкою за 10 хвилин можна неспішно прогулятися до найближчого пляжу. Відстань до
пляжу 1800 м.
Кількість осіб: 12 осіб
Опис вілли: Вілла загальною площею 300 кв.м. була побудована в 2010 році. У будинку 4 окремі спальні з
зручними двох спальними ліжками; 2 вітальні, 3 ванні кімнати; просторий зал з каміном і французькими
вікнами, що виходять на терасу; кухня з усією необхідною побутовою технікою і балкон - солярій. Всі
спальні і вітальні обладнані кондиціонерами і електричними конвекторами.
У будинку є супутникове телебачення, доступ до Інтернету WI-FI.
У дворі знаходиться фонтан, оригінальний кам'яний мангал і басейн загальною площею 35 м. Кв., Глибиною
1.7 метра.
Для розміщення машин є зручна парковка і окремий гараж на 2 машиномісця.
У вартість проживання входить щоденний трансфер до моря, басейн, щоденне прибирання, щотижнева зміна
білизни.
Вілла приймає гостей цілий рік.
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БАРСЬКА РІВ'ЄРА, РАТАЦ
РАТАЦ: ВІЛЛА СОФИЯ

ВАРТІСТЬ ЗА ПОВЕРХ ЗА ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Поверх (макс 4 особи)

Без
харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень,
жовтень
70,00

Червень, вересень

Липень, серпень

80,00

105,00

Розташування: між Сутоморе і Баром, поруч з п.Шушань. Тихе місце. Будинок стоїть на пагорбі. Шикарний
вид з видом на море і гори. Чудова природа, зелено, поруч реліктовий сосновий парк.
Пляж: 500 метрів до моря.
Відстані: Центр (Бар): 1 км, Пляж: 500 м, аеропорт: Тіват 55 км, Підгірці 40 км, Автовокзал: 1 км, Ж / д: 5
км, Лікарня: 1 км, Ринок: 500 м, Дискотека: 1 км
Опис: 2-х кімнатні апартаменти 80 м2 (3-й поверх 3-х поверхової вілли), окремий вхід, 2 кімнати (вітальня і
спальня - у вітальні розкладний диван, в спальні двоспальне ліжко), 4 спальних місця, можливо поставити
дитяче ліжечко , телевізор, інтернет, кондиціонер, прасувальна дошка, праска, кухня з необхідним набором
посуду, холодильник, с / вузол з душовою кабіною, фен, гаряча, холодна вода, тераса, пральна машина,
передпокій, централізоване водяне опалення на холодну пору року, сухо , тепло, затишно.
Послуги: Парковка, за бажанням автомобіль в оренду Toyota RAF4. У дворі басейн.
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БАРСЬКА РІВ'ЄРА, БАР
БАР: ВІЛЛА НІК

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Червень

Липень, серпень

Травень, вересень, жовтень

Вілла (макс 12
осіб)

Без харчування

195,00

270

170

Розташування: шикарна вілла розташована в Шушні, передмісті Бара.
Пляж: 350 м від вілли, по прямій. Гості вілли користуються пляжем Жукотрліца в Шушня.
Опис вілли:
Площа вілли 300 кв.м.
На віллі три поверхи, упорядкований дворик з великою терасою зі столом, барбекю, паркінгом.
На першому поверсі велика вітальня з їдальнею і повністю обладнаною кухнею.
На другому поверсі 4 спальні (3 спальні з двоспальними ліжками і одна з двома роздільними), два санвузли з
душами, пральна машина.
На третьому поверсі 4 спальні (3 спальні з двоспальними ліжками і одна з двома роздільними), два санвузли
Літня кухня, мангал, велика тераса, зелена територія.
У будинку супутникове ТБ, Інтернет, кондиціонери.
Кількість осіб: 12 осіб
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БАРСЬКА РІВ'ЄРА, БАР
БАР: ВІЛЛА ЗЕЛЕНИЙ ПОЯС

Розташування: шикарна вілла 4 * розташована в Барі.
Пляж: 300 м від вілли.
Опис вілли:
Площа вілли 350 кв.м. Кімнат - 7.
У будинку 3 поверхи. На 3 поверсі на балконі шикарний вид на море і порт. У будинку 5 спалень. Є 2
розкладних дивана. У всіх спальнях - двоспальні ліжка. У кожній кімнаті кондиціонер. Всі меблі нові. На
кожному поверсі туалетні кімнати і душові кабіни. 2 кухні і одна велика їдальня. У дворі фонтан і намет.
Дуже затишна обстановка. У вартість включена прибирання кімнат.
Також є: кондиціонер, пральна машина, посудомийна машина, інтернет / wifi, телевізор, парковка, прямий
вид на море, свій сад, праска.
Кількість осіб: 8-16 осіб
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 16 осіб)

Без
харчування
Без
харчування
Без
харчування

Вілла (12 осіб)
Вілла (8 осіб)

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень, вересень,
жовтень
415,00

Червень

Липень, серпень

440,00

455,00

320.00

345.00

365.00

230.00

250.00

275.00

Мінімальний термін перебування: 7 днів
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БАРСЬКА РІВ'ЄРА, ДОБРЕ ВОДЕ
ДОБРЕ ВОДЕ: ВІЛЛИ РОЯЛ

Опис: Комплекс Royal Villas розташований в селищі Добрі Води, що в Барської Рів'єрі, на першій береговій
лінії в дивно тихому містечку.
У комплекс Royal Villas в Чорногорії входять п'ять комфортабельних вілл біля самого моря з басейнами, де
для кожного гостя передбачений персональний шезлонг і парасолька від сонця. До 2017 року буде
побудований власний пляж і ресторан.
- кожна розрахована на 10 гостей;
- на 14 гостей;
- на 16 гостей (дві вітальні і ігрова кімната легко трансформуються в
додаткові спальні).
У кожній віллі є відмінно оснащена кухня, упорядкована вітальня і господарські приміщення. Відокремлені
вілли Royal Villas на приватній території узбережжя Чорногорії вигідно і зручно знімати групам з декількох
сімей, великим компаніям друзів або для проведення весіль та вечірок. Молодят чекає подарунок - пляшка
шампанського, а також надається допомога в організації та проведенні свята.
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ВІЛЛИ 1-2 (7 спалень)

Вілли 1-2
Загальна площа об'єкта...675
кв.м.
Жила площа.................295 кв.м.
площа терас................199 кв.м.
площа басейну............48 кв.м.
Всього приміщень 32 (спалень
- 7,
віталень - 2, приміщень
вільного призначення - 10,
санузлів - 4)

1 поверх (всього 248 кв.м.)
терраси........129,2 кв.м.
басейн........48 кв.м.
санвузол........2,4 кв.м.
7 приміщень

3 поверх (всього 233 кв.м.)
терраси........54,6 кв.м.
санвузол........1,7 кв.м.
12 приміщень

2 поверх (всього 194 кв.м.)
терраси........15 кв.м.
санвузли........3,5 кв.м. и 2,7
кв.м.
13 приміщень

Будова обгороджено, є власний паркінг, резервуар води і басейн.
Вілла це трьох поверхова будівля рівні якої спускаються до моря. До моря 50м.
Вхід в будинок на верхньому поверсі, тут же розташований паркінг. У будинку на цьому поверсі
знаходиться велика повністю укомплектована кухня, обідня зона і велика зона відпочинку з телевізором. За
панорамними склопакетами вихід на простору терасу з якої у всіх напрямках відкривається вид на море. На
цьому ж поверсі два двоспальні спальні з поєднаним санвузлом. І окремий санвузол для гостей.
На поверсі нижче розташовуються чотири двоспальні спальні мають суміщені санвузли попарно. І власні
балкони з видом на море. На цьому ж поверсі технічне приміщення, пральна машина і гардероб.
Нижній поверх це ще один великий зал відпочинку з міні кухнею та виходом на терасу , що переходить в
басейн. Тут же знаходиться ще одна спальня з власним санвузлом. Гостьовий санвузол.
Від тераси басейну є власні сходи і спуск до моря.
У будові встановлено супутникове телебачення.
На віллі може розміститься 14 осіб в 7 спальнях. 5 з яких обладнані двоспальними ліжками і 2 спальні
чотирма односпальними.
Сучасна система очищення і штатні сервісні заходи дозволяють підтримувати чистоту басейну з прісною
водою в ідеальному стані. Басейн 12м на 4,5 з глибиною 2,2 м має спеціальну зону для дітей з глибиною
80см
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ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період
Вілла ( 14 осіб)
вілла 1
Вілла ( 14 осіб)
вилла 2

Харчування
Без
харчуван
ня
Без
харчуван
ня

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Жовтеньтравень
270,00

245,00

Червень
до 10.06
350,00

315,00

Червень
11.6-30.6
450,00

Липень

Серпень

Вересень

615,00

680,00

450,00

410,00

575,00

620,00

410,00

Minimum stays – 7 days.
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ВІЛЛА 3 (6 спалень)

Вілла 3
Загальна площа об'єкта....683
кв.м.
жила площа.................450 кв.м.
площа террас................1682
кв.м.
площа басейну.............170 кв.м.
Всього приміщень 25 (спалень
- 6,
віталень - 2, приміщень
вільного призначення - 18,
санвузлів - 6)

1 поверх
терраси........896 кв.м.
басейн........170 кв.м.
санвузол........15 кв.м.
6 приміщень
2 поверх
терраси.......670 кв.м.
санвузли.......15 кв.м. і 27
кв.м.
7 приміщень

3 поверх
терраси........82 кв.м.
санвузли........10 кв.м. і 28 кв.м.
9 приміщень
4 поверх
терраси........34 кв.м.
санвузол.........15 кв.м.
3 приміщення

Будову обгороджено, є власний паркінг, резервуар води і басейн.
Вілла складається з семи рівнів. До моря 50м.
Вхід в будинок знаходиться посередині будови і виходить на внутрішні сходи, з'єднує всі поверхи. На
самому верху вілли розташовується окремий апартамент з двоспальним ліжком, санвузлом і великою
терасою. Нижче наступний апартамент так само має двоспальне ліжко, власний санвузол. На наступному два
апартаменти з двоспальними ліжками і власними санвузлами. Рівень нижче це вхід в віллу. Далі рівень з
останніми апартаментом з двоспальним ліжком та санвузлом, камінним залом з телевізором і виходом на
верхню терасу з газоном, гостьовий санвузол. Наступний рівень це тих приміщення з електробойлер на 500
літрів, пральня та електро-сауна. Нижче великий конференц-зал і велика телевізійна кімната. І в самому низу
повністю обладнана кухня з їдальнею на 18 персон. Яка переходить на терасу з'єднану з басейном.
Від тераси басейну є власні сходи і спуск до моря.
У будові встановлено супутникове телебачення.
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На віллі може розміститься 12 осіб в 6 спальнях в стандартному розташуванні. І ще 10 осіб на додаткових
ліжках. Збільшення кількості туристів позначається на збільшенні плати за розміщення і обмовляється
окремо.
Сучасна система очищення і штатні сервісні заходи дозволяють підтримувати чистоту басейну з прісною
водою в ідеальному стані. Басейн 12м на 4,5 з глибиною 1,8 м має спеціальну зону для дітей з глибиною
80см
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла ( 12 осіб)
вілла 3
Дод місце (6 осіб)

Без
харчування
Без
харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Жовтеньтравень
240,00

Червень
до 10.06
280,00

Червень
11.6-30.6
350,00

Липень

Серпень

Вересень

525,00

550,00

350,00

19,00

21,00

27,00

39,00

44,00

27,00

Minimum stays – 7 days.
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ВІЛЛА 5-6

Вілли 5-6
Загальна площа об'єкта...505
кв.м.
жила площа.................236 кв.м.
Площа террас................117.5
кв.м.
площа басейну............40 кв.м.
Всього приміщень 22 (спалень
- 5,
віталень - 1, приміщень
вільного призначення - 6,
санвузлів - 6)

1 поверх (всього 241 кв.м.)
терраси.......59 кв.м.
басейн........40 кв.м.
санвузол........7,4 кв.м.
9 приміщень

3 поверх (всього 116 кв.м.)
терраси........17,5 кв.м.
санвузли........4/ 6,4/ 7,85 кв.м.
8 приміщень

2 поверх (всього 148 кв.м.)
терраси........40.6 кв.м.
санвузли........7 кв.м. і 8,7
кв.м.
7 приміщень

Будова має спільну огорожу з віллою 6, є власний паркінг, резервуар води і басейн.
Вілла триповерхова. До моря 74м.
На першому поверсі знаходиться великий камінний зал з телевізором, повністю укомплектована кухня з
їдальнею на 10 персон, пральня та гостьовий санвузол. Другий поверх це два апартаменти з двоспальними
ліжками і окремими санвузлами. Третій це три апартаменти з двоспальними ліжками і окремими санвузлами.
Всі поверхи з'єднані внутрішніми сходами зі скляним вітражем. Всі апартаменти мають балкони або тераси з
видом на море. У всіх встановлено супутникове ТБ.
На віллі може розміститься 10 осіб в 5 спальнях в стандартному розташуванні. Збільшення кількості туристів
позначається на збільшенні плати за розміщення і обмовляється окремо.
Сучасна система очищення і штатні сервісні заходи дозволяють підтримувати чистоту басейну з прісною
водою в ідеальному стані. Басейн 7м на 4,5 з глибиною 1,8 м
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період
Вілла ( 10 осіб)
вілла 5
Вілла ( 10 осіб)
вілла 6

Харчування
Без харчування
Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Жовтеньтравень

Червень
до 10.06

Червень
11.6-30.6

Липень

Серпень

Вересень

225,00

265,00

330,00

450,00

515,00

330,00

200,00

235,00

295,00

410,00

470,00

295,00

Minimum stays – 7 days.
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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПО ВІЛЛАХ ДОБРЕ ВОДІ:
У вартість оренди вілли входить щотижневе вологе прибирання об'єкта із заміною постільної білизни.
Початком циклу збирання вважається дата в'їзду. Очищення басейну, крім постійної автоматичної, 2-3 рази в
тиждень.
Додатково адміністрація надає можливість трансферу з аеропорту, у восьмимісному новому мікроавтобусі.
Організація оглядових та інших поїздок по країні. Резервування авіаквитків будь-яких напрямків. Реєстрація
туристів.
Будова знаходиться на околиці населеного пункту Добра Вода і оточена будівлями подібного типу. З
північного боку до ділянки примикає лісовий масив готелю 4 зірки «Ружа Вєтрова». Розташування будинку
таке що з усіх вікон відкривається вид на море.
Будинок розташовується на березі до моря 68м. Будова перебуває в 690 метрах від центральної магістралі
зв'язує місто Бар і Ульцин і з'єднана з нею бетонно-ґрунтовою дорогою. До міста Бар 10,5 км. До
найближчого супермаркету 6 км. До магазину першої необхідності 400 м.
Розрахунковий час заселення 12.00.
Обов'язкова вимога депозит 1000евро.
З домашніми тваринами депозит 1500 євро. І 35 євро на тиждень за клінінг.
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БАРСЬКА РІВ'ЄРА, ДОБРЕ ВОДЕ
ДОБРЕ ВОДЕ: ВІЛЛА СМОКВА

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ НА ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 6 осіб)

Без
харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Липень, серпень
120,00

Травень, вересень, жовтень
95,00

Добротна вілла, повністю оснащена для комфортного проживання, в мальовничому районі Добре Воді.
Пляж: 350 метрів від вілли піщано-гальковий пляж
Площа вілли: 150 кв.м. Площа ділянки: 200 кв.м.
Опис вілли: особняк в 2 рівня, площею 150 кв.м ..
На першому поверсі: хол, передпокій, вітальня
На другому поверсі: 3 спальні (дві з французькими ліжками, одна з двома окремими).
На території: Паркінг, тераса 160 кв.м., сад, кабельне ТБ з російськими каналами, кондиціювання.
Кількість осіб: 6 осіб
відстані:
 ресторан - 50 м
 пляж – 350 м
 Бар – 12 км
 Ульцинь – 15 км.
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БОКО-КОТОРСЬКА БУХТА
БОКО-КОТОРСЬКА БУХТА, ОРАХОВАЦ
ОРАХОВАЦ: ВІЛЛА Д

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ НА ТИЖДЕНЬ
Тип/період
Харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Липень, серпень
Травень, вересень, жовтень

Вілла (макс 7+1
Без харчування
2870.00
2575.00
осіб)
Розташування: в Ораховце на першій лінії від моря, будинок - 180 м2, три поверхи.
Пляж: на піщаному пляжі
Опис:
Нижній поверх: вітальня, кухня з їдальнею, ванна кімната з ванною.
Перший поверх: 2 спальні (французька дві окремі ліжка + приставні ліжко, дитяче ліжечко), санвузол з
душем.
Другий поверх: одна велика спальня з розкладним диваном і французьким ліжком, фітнес зал.
Інфраструктура: відкритий басейн, невеликий двір перед будинком. В саду багато тропічних деревьеві
квітів (апельсини, мандіріни, лимони). У будинку італійські меблі.
Ресторан / маркет: Ресторан / маркет в 100 м від будинку.
Кількість осіб: 1/7 + 1
ПРИМІТКА: Мінімальний термін перебування - 7 днів
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БОКО-КОТОРСЬКА БУХТА, ОРАХОВАЦ
ОРАХОВАЦ: ВІЛЛА Д (МАЛИЙ БУДИНОК)

ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ НА ТИЖДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 2+1
осіб)

Без
харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Липень, серпень
675.00

Травень,
жовтень
490.00

Червень,
вересень
655.00

Розташування: в Ораховце на першій лінії від моря, будинок - 45 м2, дуплекс.
Пляж: на піщаному пляжі
Розташування: Нижній поверх: вітальня з диваном, кухня з їдальнею, ванна кімната з душем.
Перший поверх: спальні (французьке ліжко). Ресторан / маркет: Ресторан / маркет в 100 м від будинку.
Кількість осіб: 2 + 1
ПРИМІТКА: Мінімальний термін перебування - 7 днів
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БОКО-КОТОРСЬКА БУХТА, ОРАХОВАЦ
ОРАХОВАЦ: ВІЛЛА ЙОКШИЧ***

Розташування: в Ораховце на 1й лінії моря, будинок - 80 м2, два поверхи.
Пляж: на піщаному пляжі
Розміщення:
Перший поверх: вітальня з розкладним диваном, кухня з вітальнею, 3 ванні, невелика спальня. TV з
місцевими каналами, кондиціонер.
Другий поверх: 2 спальні (роздільні ліжка), невелика вітальня.
Інфраструктура: велика тераса, невеликий дворик, барбекю, паркінг на 3 автомобілі.
Ресторан / маркет: Ресторан / маркет в 100 м від будинку. Кількість номерів: 1/6 + 1
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Травень, вересень

Вілла (макс 6+1
осіб)

Без харчування

160.00

Червень, липень, серпень
190.00
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ТИВАТСЬКА РІВ'ЄРА, РАДОВИЧІ, П-ІВ ЛУШТИЦА
РАДОВИЧІ, ТІВАТ: ВІЛЛА РАДОВИЧІ ЛЮКС*****

Розташування: в містечку Радовичі на півострові Луштіца
Опис: сучасна 3-рівнева вілла загальною площею 300 кв. м. на ділянці 500 кв. м.
Кількість номерів: В віллі є 5 спалень, з яких дві гостьові кімнати з окремими входами, 4 ванних кімнати,
вітальня з каміном, їдальня, дві просторі лоджії, велика тераса.
Інфраструктура: Дорогі італійські меблі, датська і італійська сантехніка, дві тарілки російського ТV, великі
телевізори у вітальні, їдальні і спальнях, кондиціонери в кожній кімнаті, посудомийна і пральна машина
«мієліті» і 3 холодильники, міський телефон і виділена лінія інтернету. Велика крита тераса, збірний басейн.
Пляж: Поруч розташовані піщані пляжі «Плаві горизонти» і «Облатно».
Магазини / ресторани: поруч з віллою, в 50 м.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ
Тип/період

Харчування

Вілла (макс 9
осіб)

Без харчування

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день
Травень, червень,
вересень
210.00

Липень, серпень
260.00

Мінімальний термін перебування — 7 днів
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ТИВАТСЬКА РІВ'ЄРА, П-ІВ ЛУШТИЦА
БІГОВО, ТІВАТ: КОМПЛЕКС ВІЛЛ САНТАЙМ *****

Розташування: містечко бигов - старовинна рибальське село.
Котеджне селище закритого типу складається з 11 будинків. Селище закінчений в 2008 році.
На території селища є загальний басейн -100м2.
У пішої доступності - невеликий магазин, 2 ресторани на березі моря і пляжний бар. До найближчого
великого супермаркету - 9 км.
Пляж: 250 м - до моря, не міський, середня галька, на пляжі можливий прокат шезлонгів.
Опис будинку: Новий 2-х поверховий будинок 218 м2 (450 м2 участок) в котеджному селищі закритого
типу.
2 поверхи; 4 спальні (кількість спальних місць - 8); вітальня-кухня; 2 санвузли; 2 великі тераси (відкрита і
закрита); вид на море; великий підвал; паркувальне місце. Підлоги - плитка, ламінат; кондиціонери в кожній
кімнаті; пральна машина; холодильник, електричний чайник, посудомийна машина; телевізор (наявність
російських каналів); інтернет супутниковий; барбекю; вуличні меблі. Меблі - нова; рушники, постільна
білизна. Розміщення: до 7 осіб.
Можлива оренда двох будинків!
Дозвілля: На набережній 2 ресторани і пляжний бар; Прогулянки по гірському лісі; Риболовля з берега або
човна; У бухті бигов можна взяти на прокат яхту або човен; У 10 хв. їзди на автомобілі знаходиться
унікальний піщаний пляж «Плав'є Горизонти»; 20 хвилин на автомобілі до Будви; 15 хвилин на автомобілі до
Котора - стародавнього міста з дивовижною архітектурою та історією.
Додаткові послуги керуючої компанії: організація екскурсій по країні; прокат човнів і яхт; прибирання
будинку; трансфер; оренда автомобіля; замовлення таксі.
Як дістатися: аеропорт Тіват, далі на автомобілі - 15 хвилин. або аеропорт Подгоріца, далі на автомобілі 1,5 години.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Травень, вересень

Вілла (до 7
осіб)

Без харчування

235.00

Червень-серпень
280.00

Мінімальний термін перебування — 14 днів
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БОКО-КОТОРСЬКА БУХТА, ЛЮТА
ЛЮТА: ВІЛЛА 22 ***

Розташування: в Лютої на 1й лінії моря, будинок - 200 м2, два поверхи.
Люта є елітним районом Боко-Которської бухти, де до сих пір проживають принци з династії
Карагеоргієвичів, а також мають вілли одні з найбагатших людей на Балканах.
Люта має давню історію, явственную в її палацах і пірсах з характерного білого каменю.
Поруч з будинком розташована церква святого Петра, вибудувана в стилі бароко (XVII століття), де
зберігається чудотворна ікона.
Пляж: бетонний власний пляж, лежаки і парасольки - безкоштовно.
Розміщення:
Первй поверх: вітальня з розкладним диваном, ТВ, кухня, холодильник, ванна кімната з душем, пральна
машина ,, фен, снасті для риболовлі та плавання з маскою і ластами.
Другий поверх: 2 спальні (в одній одне ліжко, в іншій - два окремих ліжка), вітальня з двома розкладними
диванами, ТВ, міні-кухня, ванна з ванною, тераса з панорамним видом на море.
Інфраструктура: велика тераса, невеликий дворик з пальмами, барбекю, паркінг на 2 автомобілі, на терасі
меблі, гойдалка, літній душ.
Ресторан / маркет: маркет в 100 м від будинку, найвідоміший в Чорногорії ресторан «Старий млин» всього
в 150 м від будинку.
Кількість осіб: до 10 осіб
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Травень, вересень

Вілла (до 7
осіб)

Без харчування

175.00

Червень- серпень
235.00
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БОКО-КОТОРСЬКА БУХТА, КОТОР
КОТОР, ПРЧАНЬ: ВІЛЛА ПРЧАНЬ ***

Розташування:
Боко - Которська затока, містечко Прчань. Чудовий вид на Боко - Которська затока і місто Котор. На віллі
затишний дворик з фруктовим садом. Реконструйовано в 2006 році. Є свій паркінг.
Номерний фонд:
Двомісні номери й апартаменти. На кожному поверсі розташовано два апартаменти і один двомісний номер.
У номерах:
Однокімнатні номери з окремими ліжками, ТВ, кондиціонер, без балкона, холодильник, мікрохвильова піч,
чайник, праска, санвузол.
В апартаментах:
Вітальня і спальня. У вітальні повністю обладнана кухня, ТБ, кондиціонер, камін, тераса з видом на море, в
спальнях французька або 2 окремо стоять ліжка, в деяких апартаментах санвузли з джакузі або
гідромасажним душем.
Відстань від моря:
30 м. Пляж: пісок і галька
Наші рекомендації:
Місце для романтиків і любителів тиші, спокою і красот природи.
ВАРТІСТЬ ЗА ВІЛЛУ В ДЕНЬ

Курортна такса 1.50 EURO з особи в день

Тип/період

Харчування

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Вілла (до 18
осіб)

Без харчування

235,00

275,00

415,00

440,00

365,00

Handling fee - 5 євро з людини за перебування, такси та страховка: 1.50 з дорослого, діти 2-12 років 0.50 євро, діти 12-18 y.o. 1.00 євро
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