
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyrenovert villa med stor uteplass og basseng  
LOPUD-05 er en flott villa som ligger kun 3-4 minutters gange fra havna, 

bystranda og sentrum av Lopud. Her bor man sentralt i rolige og luksuriøse 

omgivelser med fantastisk utsikt over havet og naboøya Sipan. I denne 

villaen kan man virkelig slappe av og nyte den rolige atmosfæren Lopud har 

å by på. Passer for en stor gruppe på 14 - 17 personer som reiser sammen. 

Huset går over tre etasjer med to soverom i hver etasje, det er også stue og 

flotte kjøkken i 2. og 3. etasje. Hver etasje er en separat boenhet med 

inngang fra utsiden av huset. I den skjermede hagen er det sommerkjøkken 

med grill og lounge, grei å benytte om man samtidig vil ha oversikt over barna 

som er i bassenget.  Det er en deilig spiseplass under skyggefulle pergola, 

på terrassen finner man også solsenger. Best sjøutsikt finner man på 

terrassen som ligger utenfor inngangen til leiligheten i 3 etg., her er det flott 

å kose seg med et glass vin og den vakre solnedgangen.  

De tre enhetene i villaen består av: 

1.etg. To soverom, et for 2 personer samt et studio med plass til 3 
personer, minikjøkken, 2 bad, plass til totalt 5 personer 
2.etg. To soverom, begge for 2 personer, stue med sovesofa til 1 - 2 
personer, stort godt utstyrt kjøkken, 2 bad, plass til totalt 5 personer 
3.etg. Tre soverom, 3 bad, minikjøkken, plass til totalt 7 personer 
Sommerkjøkken svært godt utstyrt, også her med oppvaskmaskin, komfyr, 
kjøleskap, mikrobølgeovn, servise i plast som egner seg ute ved bassenget, 
TV, lounge, 2 toaletter 
Spa-bygg eget lite hus med sauna, power dusj, toalett, hårtørker, skifterom 

FASILITETER 

✓ Syv soverom 
✓ Syv bad 
✓ To kjøkken 
✓ Air-cond. 
✓ Wi-Fi 
✓ Sat TV 
✓ DVD spiller 
✓ Oppvaskmaskin 
✓ Komfyr 
✓ Micro 

✓ Vannkoker  
✓ Toaster 
✓ Godt med kjøkkenutstyr 
✓ Utekjøkken med grill 
✓ Oppvarmet basseng 
✓ Sauna og power dusj 
✓ Stor spiseplass ute 
✓ Stor terrasse med solsenger 
✓ Tre toalett ved basseng 
✓ 3-4 minutters gange til strand 

 

LOPUD-05 


