
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herskapelig villa med stor hage  

CAVTAT-02 er en herskapelig villa som ligger i en rolig bukt i den historiske 
delen av Cavtat. Her bor man nær strender, restauranter og butikker, men 
likevel i rolige omgivelser. I denne delen av Cavtat er det ingen 
biltrafikk. Huset er en av de eldste bygningene i regionen, opprinnelig 
bygget i det 18. århundre, men har blitt restaurert med stor omsorg for to år 
siden. Huseier har på en vakker måte klart å gjenskape en eiendom med 
unik sjarm og høy kvalitet. Eiendommen er omgitt av 2,5 meter høye 
steinmurer som gjør at man her får sin egen private oase. Stor hage med 
terrasser beplantet med appelsintrær, laurbærblad og med flott utegrill. 
Cavtat-02 består av en romslig villa for 10 – 13 personer, i tillegg er 
det også en flott moderne leilighet for 2 - 4 personer. Disse to boenhetene 
lar seg lett kombinere om man er en stor gruppe som reiser sammen. 

Villaen består av fire store soverom med dobbeltseng hvor ett ligger i første 
etasje og tre ligger i andre etasje med fantastisk utsikt over Cavtat bukten 
og Adriaterhavet. Eget koselig barnesoverom med køyeseng, babyseng og 
sovesofa. Her er stort og fullt utstyrt moderne kjøkken, stue med 
spiseplass, 2 flotte bad, ett med dusj og ett med badekar og terrasser både 
foran og bak huset med hagemøbler og utgrill. Villaen har heis (!), 
aircondition, oppvarming, Satellitt TV og trådløst internett og har en inngang 
fra "gamleby" siden og en annen privat inngang fra andre siden av Cavtat. 
Det er også egen parkeringsplass i nærheten. Dette er en svært 
barnevennlig og historisk villa i Cavtat, som til og med har sitt eget lille 
private kapell i hagen! 

 

FASILITETER 

✓ Fire soverom 
✓ To bad 
✓ Stort kjøkken 
✓ Air-cond. 
✓ Wi-Fi 
✓ Sat TV 
✓ Vaskemaskin 
✓ Oppvaskmaskin 
✓ Komfyr 

✓ Micro 
✓ Vannkoker  
✓ Toaster 
✓ Kaffetrakter 
✓ Kjøkkenutstyr 
✓ Stor skjermet hage med grill 
✓ Barnevennlig 
✓ Sentral beliggenhet 
✓ 2-3 minutters gange til strand 

 

CAVTAT-02 

https://www.lopudreiser.no/index.php?mapping=405

