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HOTEL U RICORDU**** - MACINAGGIO 
 

Mesto na severu Korzike ob čudoviti  peščeni plaži oddaljen od  Bastie  le 35 kilometrov.Hotel je 

le 600m  odmaknjen od plaže.Razpolaga tudi z lastnim bazenom,sobe so lepo urejene z balkonom 

oziroma  teraso, telefonom,klimo,minibarom,sef,kopalnica,wc,fen,v dvoposteljne sobe standard 

se lahko doda dodatno ležišče za otroka do 12 let v sobe superior pa odrasla oseba.Živali 

dovoljene  vendar le male vrste. 

POSEBNOST: MOŽEN TRANSFER NA LETALIŠČE BASTIA  MIN 2 OSEBI 40 00EUR V 

ENO SMER. 

 
 

 

Doplačilo soba z ločenimi posteljami 8EUR na dan na sobo. Taksa 0,80Eur /osebo/dan. 

Živali majhne do 10kg dovoljene!Možno doplačilo zajtrk14EUR,večerja 27EUR/dan,otroci 3-12 

let pa 13,50EUR za večerjo. 

 

 

 



 

 

 

HOTEL LE NARVAL** - TIUCCIA 
 

 je kraj  samo 30 kilometrov od Ajaccia ,izredno popularen med turisti, v zalivu s 

peščeno plažo in prečudovitim panoramskim  razgledom.Sobe so preprosto opremljene 

s teraso ali balkonom s pretežno dvoposteljnimi sobami s kopalnico,WC,nekatere so tudi 

tro i štiriposteljne sobe.Živali majhne so dovoljene.taksa vključena v ceno,možno 

doplačilo za polni petnion 8EUR v sezonah A,Bin C pa 9EUR po osebi na dan. 

 

Male živali dovoljene!Enoposteljna soba POLPENZION v sezoni A 83 EUR,91EUR 

sezona B in 101EUR sezona CsezonaD 87EUR.-Možno doplačilo polpenzion.Taksa 

vključena 

 



 

U LIAMONE-SAINT FLORENT 

Hotel 2* se nahaja na zahodnem delu Korzike med Bastio in L’lle Roussom cca 

70kmHotel je preprost , vnjem prebivajoo tudi lastniki in razpolaga z 

recepcijo,teraso,restavracijo ,wifi,parking.Sobe so z ali brez balkona,pogled morje ali 

park.Vse sobe 19 imajo ventilator in kopalnice.vasica je oddaljena 1km,kjer  je 

pošta,banka,lekarna,športne aktivnosti,izleti z ladjo.Plaža100m.Živali dovoljene 

7eur/dan 

 



 

 

 

APARTMAJI LA LISCIA VILLA CANALE – TIUCCIA 
 

 

Apartmaji se nahajajo v vasici Tiuccia v mirnem predelu, polnem zelenja, v vrtu  z 

mediteranskim cvetjem. So v družinski lasti, kjer lastniki tudi prebivajo vse leto. Oddaljenost od 

morja 300m.V notranjosti je tudi privatno parkirišče. Apartmaji so  komfortni, tudi s pralnim 

strojem, TV... Trgovine, restavracije, pekarna, zdravnik v vasi, lekarna in pošta 3km. 

Oddaljenost od Bastie149km, Ajaccia 30km. Apartmaji  TRILO 6: za 6 oseb, 60m2 z dnevno sobo 

in kavčem, francosko ležišče, kuhinja  + soba z zakonsko posteljo+ soba z 2 ležišči 

(pograd)moderno opremljeni z mikrovalovno pečico,pralnim strojem…Apartmaji za 4 osebe 

40m2 z balkonom  dnevna  soba z raztegljivim kavčem,spalnica   z  zakonsko 

posteljo,kopalnica,kuhinja.Živali niso dovoljene 

                                                        

ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 



 

 

 

HOTEL LE SUBRINI 3* – PORTO 

 

Hotel se nahaja na sevorozahodu Korzike v centru Porta  samo 20m od morja.kraj je izredno 

popularen med turisti,saj je   tudi zaščiten po svojih lepotah s strani UNESCA.Čudovite plaže s 

kamenčki ali bele lepe peščene plaže.Hotel ima 23 sob urejene v klasičnem stilu .Razpolaga z 

dvoposteljnimi sobami in troposteljnimi s TWC,klimo,wifi,fenom. 

ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 

 

 

 

 

RESIDENCE I DELFINI – TIUCCIA 



 

Nahajajo se v kranju Tiuccia, do plaže je 350m, trgovina je oddaljena 100m, picerija je oddaljena 

50m, lekarna 3 km…Apartmaji so prenovljeni,   lahko so v pritličju,  prvem ali drugem 

nadstropju, vsi imajo balkon s panoramskim razgledom na zaliv. Apartmaji BILO /4 – za 4 

osebe, 55m2 + balkon, 2 ločena prostora, kopalnica s tušem. Apartmaji TRIO /6 – za 6 oseb, 55m2 

+ balkon, ločeni spalni prostori, v apartmaju je tudi pograd.Živali niso dovoljene 

Doplačila: kavcija 200,00 €, končno čiščenje 40 €, turistična taksa 0,58€ (otroci do 16. let je ne 

plačajo). 

POSTELJNINO NAROČITE OB REZERVACIJI IN PO 2 BRISAČI CENA 15EUR ZA 

ZAKONSKO POSTELJNO IN ENOPOSTELJNO  10 EUR.ELEKTRIKA,VODA,PLIN 

VKLJUČENO.ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 

 

 

 

 

HOTEL SANTA MARIA*** -SAINT FLORENT 

Hotel   se nahaja  v centru mesteca Saint Florent,modern ribiško mestece z ohranjenim 

starim mestnim jedrom.Do  peščene plaže 700m in 100 m od marine.Hotel je prenovljen  

in ima 30 sob,s klimo in wifi-gratis,tv.. 



  

ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 



 

 

HOTEL PASCAL PAOLI*** - AREGNO PLAGE ALGAJOLA 

Nahaja se na zahodnem delu otoka,300 m od čudovite plaže Aregno.Sobe  v pritličju in 

prvem nadstropju z balkonom ,TV,klimo,telefonom,fenom,sef.Do Bastie 80km,do Ajaccia 173km 

in 20km do mest aCalvi.Možnost   nautičnih športov ,na voljo tennis,,košarka,disco. 

MOŽNOST transferja do letališča CALVI -39,00EUR v obe smeri,otroci do 8 let gratis 

 

TRANSFER NA LETALIŠČE CALVI IN IZ PRISTANIŠČA Il’Rousse 40EUR na osebo 

v eno smer. 

ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 



 

STUDIO IN  APARTMAJI COCODY III – MARINA DI SANT' 

AMBROGIO 

 
Ležijo na vzpetini  v zalivu s čistim  zelenim prosojnim morjem, s  plažo-bel pesek, oddaljeni cca 

1000 m. V bližini vozi vlakec, lahko obiščete 22 zalivčkov povezanih z Ile  Rousse in Calvijem. 

V bližini M.Sant' Ambrogio se nahajajo trgovine, ambulanta,l ekarna, pošta..Možnost športnih 

rekvizitov -doplačilo.Oddaljnenost od  Basie 80 km, Ajaccio 173 km. V kompleksu, kjer se 

nahajajo apartmaji in studii se nahaja restavracija, bar, mini market, trafika. Apartmaji  MONO /2 

za 2 osebi  18m2 z dnenvo sobo s kavčem, francoska postelja ter dodatno ležišče, kuhinja, WC, 

tuš. Apartmaji MONO /3 -  za 3 osebe, 22m2 z dnevno sobo s kavčem, francoska postelja, 

kuhinja, WC, tuš, balkon ali terasa. Apartmaji MONO /4 – za 4 osebe – 25m2, z dnenvo sobo s 

kavčem, francoska postelja ter dodatno ležišče, kuhinja, WC, tuš, prvo nadstropje balkon. 

Apartmaji poceni so brez  balkona. 

 

Doplačilo: kavcija 200,00 €, končno čiščenje 40,00 €, turistična taksa 0,75 €/osebo/dan. 

Posteljnina in brisače po predhodnem naročilu 25,00EUR na apartma mono 2  in 30€mono3. 

ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 



 

 

RESIDENCE/MOTEL LE VIEUX MOULIN, L'LLE ROUSSE 
 

 

Apartmaji se nahajajo v zalivu Lozari od Bastie 87 km ali Ajaccia  142 km.Imajo klimo, privatno 

parkirišče, samo 400 m od plaže, do trgovine je 50 metrov, v bližini pa vsa turistična 

infrastruktura. Apartmaji MONO/2 – 23m2, francoska postelja,, kuhinja, kopalnica, balkon ali 

terasa,MONO 3-23m2 dodatno še  ena postelja  

Doplačila:posteljnina po naročilu 10,00EUR po postelji, kavcija 200,00 €, končno čiščenje od 40,00 

€, turistična taksa 1,60€/dan/oseba. 

 

ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOTEL LE NEPTUN 3*, PROPRIANO 

 

Hotel se nahaja nedaleč stran od mesta proprianoHotel je lepo urejen v stilu klasike in ima  

recepcijo,wifi,dvigalo,rivatno parkirišče,in teraso s čudovitim pogledom na zaliv.Ima tudi salo 

za fitnes, jacuzzi,..Hotel je  oddaljen 150 m od lepe bele peščene plaže.Razpolaga s 40 sobami  

dvoposteljne,tri in štiriposteljne,TWC,klima,wifi,TV.Taksa 0,80EUR /osebo/dan. 

 

Dvoposteljna kot enoposteljna  63€ v sezoni A,84€v sezoni B,99€ v sezoni C in 128€v sezonD 

ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 

 

 

  

 

RESIDENCE MARINA DI PINARELLO, PORTO VECCHIO 

 
Apartmaji se nahajajo  v kraju Porto Vecchio  131 km od Bastie na jugu otoka le 47km od 

Bonifacia –pristanišče povezano s trajektom s Sardinijo,Ajaccio 160km in500 m od lepebele 

,peščene plaže.Imajo tudi lahko parkirišče, v naselju je tudi bazen. BILO 2/4 – 26m2, ima ločeno 

spalnico in dnevni prostor,  TRILO 4/6 – 37m2, ima dve ločeni sobi, QUADRO 6/8 – 50m2, ima 3 

ločene sobe in dodatno kopalnico. Vsi apartmaji pa imajo kopalnico, kuhinjo, balkon ali vrt. 

 



  
 

 

Posteljnino morate prinesti s seboj ali naročite  25 EUR na zakonsko posteljo in 15 ,00EUR na 

enoposteljno sobo.Vključene tudi brisače. 

ŽIVALI SAMO MALI PSIČKI IN PO PREDHODNI NAJAVI 60€ 

 

 

 



 

 

 

LES BRISES DE MER COMPLESSO 
 

Naselje se nahaja v predelu polno zelenja ,le 1 km od vasice Moriani in 40km od 

bastie.To je privatno počitniško naselje in družina živi v notranjosti velikega  parka 

8000m2 direktno na plaži brez,da bi prečkali cesto.Apartmaji so elegantno urejeni v 

okolici  bazena.V notranjosti se nahaja  tudi  privatni parking, Restavracija,pizerija,na 

plaži  peščeni,so senčniki in ležalniki,lahko najamete tudi surf in druge športne 

rekvizite.  
 

   
 

                       

Posteljnina vključena,parking brezplačen 

Doplačila :pripravljene postelje,bisače kopalnica, končno čiščenje 49€ na teden za2,3-

5oseb69€,6oseb 79€. 

ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 

Kavcija 250 EUR,končno čiščenje 50EUR,turistična taksa 0,50EUR otroci do 12let ne 

plačajo takse. 

 

 

 

 

 

MARINA CORSA, GHISONACCIA 

 
Nahajajo s e5km od centra  kraja Ghisonaccia,naselje z 10.00m2  v zelenju, direktno na čudoviti 

peščeni plaži 83 km od Bastie na vzodnem delu otoka. 

 



Apartmaji 2+2 min 27m2 dnevna soba z raztegljivim kavčem in sobica  z 2 ležišči 

pograd.Apartmaji bilocale  30m2 dnevna soba s kavčem in spalnnica,trilocale  4-6 oseb 37m2 

dnevna soba  s kavčem in dve spalnici vse TWC,kuhinjoŽIVALI NISO DOVOLJENE! 

 

 
 
Elektrika ,plin in voda vključeni.,parking brezplačen,možnost wifi doplačilo. 

ŽIVALI MALE KUŽKI DOVOLJENI 60 € 

Posteljnina po naročilu25€zakonska soba/teden, 15€ ena postelja/teden.Končno čiščenje 

v ABC 50€/teden,Končno čiščenje DEFGH pa 75€/teden.Taksa 0,60€/osebo/dan.Kavcija 

150€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCE LES MARINES –MORIANI 

 
Nahaja se direktno na plaži in 800 metrov od nakupovalnega središča.bastia je oddaljena 40km 

Idealno za družine s peščeno plažo in  apartmaji v treh etažah   v zelenem parku,bazenom 

MONOLOCAL apartma za 2 osebi 24m2 s kuhinjo inkavčem raztegljivim za 2 ter terasa,TWC 

MONOLOCAL apartma za 4-5 oseb 30m2,kuhinja,    kavč in pograda,TWC,terasa 

TRILOCAL  apartma za 6 oseb 36/45m2 kuhinja,kavč, soba zakonska postelja in 

pograda,TWC,terasa.Možnost navtičnega športa,najem koles,trekking v hribe, izleti z 

ladjo,najem konja. 

 



  
 

 

                                           

 



 

 

 

MAQUIS BELLAVISTA 3*, PROPRIANO 

 
Propriano je eden zelo priljubljenih turstičnih krajev na zahodu nedaleč od Ajaccia kjer je 

živahno in plaže pečene dolge v velikem zalivu. 

Apartmaji lepo urejeni s francoskimi posteljami,kuhinjico,TV,bilocal za 4 osebe 43m2 +terasa 

12m2 spalnica posebaj,trilocal 45m2 +terasa12m2 2 spalnici 

 

 
 

Posteljnina in brisače 10,00EUR po osebi,kavcija 250,00EUR,končno čiščenje 40,00EUR,taksa 

0,71EUR po osebi na dan.Kavcija 250€.ŽIVALI NISO DOVOLJENE! 

 

 
 
 
CENE SO KALKULIRANE NA BAZI STANDARDNIH NAMESTITEV V SOBAH 
LAHKO VAM PONUDIMO TUDI TRAJEKT  IZ LIVORNA 


