NOVO MESTO

PETRAM RESORT &
RESIDENCES
V centru Evrope na enem od najlepših polotokov kontinenta je
Petram Resort & Residences vaš vhod skozi vrata raja na
Zemlji. Občutite mir, tišino in luksuz lastništva nepremičnine,
hkrati pa se pustite razvajati storitvam, ki vam bodo omogočile
sproščujoč in nepozaben oddih. Pravljično lokacijo spremljata
tako bogata tradicija kot nebeške lastnosti, ki zagotavljajo
udobje - novi materiali, svež dizajn, trajnostna gradnja,
hortikultura z aromatičnim mediteranskim rastlinjem v
kombinaciji z inovativnim konceptom vzdrževanja in upravljanja
nepremičnin. To je prvi resort za bivanje in oddih take vrste na
Hrvaškem in v regiji. Že od vašega prvega obiska se boste v
Petram Resort & Residences počutili kot doma in v varnih
rokah. Okolica je premišljena in prijetna, varnost pa zagotovljena
znotraj celotnega resorta. Na recepciji vas bo pričakal concierge
pripravljen prevzeti vaše pošiljke, prtljago, za vas opraviti nakup
ali vas usmeriti proti novim dogodivščinam.

LOKACIJA
Petram Resort & Residences leži na najbolj severni točki
hrvaške obale na meji s Slovenijo in Italijo, na mikrolokaciji
Alberi v Savudriji na severozahodnem delu Istre. Do kamor
seže oko ga obkroža morje, zato je idealna lokacija za vsakega
resnega hedonista. Čudovita narava, mediteransko podnebje,
okolje polno kulinaričnih užitkov, bližina vinskih poti, oljčne
poti, vrhunski športni in kulturni dogodki ter romantična
srednjeveška mesta. Poleg tega bližnje mesto Umag ponuja
vse urbane in moderne storitve potrebne za udobno življenje.

LIFESTYLE
Lifestyle storitve:
- Vrtne restavracije in
kavarne,
- Telovadnice in drugi športni
objekti,
- On-site nakupovanje,
- Fine dinning na strehi
glavne zgradbe,
- Wellness & Spa.
Za družine:
- Bazeni s prostorom za
otroke,
- Otroški park,
- Privatno varstvo otrok na
zahtevo,
- Privatni chef po dogovoru.

Plaže in bazeni:
- Zunanji infinity bazen na
strehi,
- Zaprti bazen na strehi,
- Privatna plaža z barom,
- Vrtni bazen,
- Bazen za otroke.
Storitve:
- 24-urno varovanje,
- Paketi vzdrževanja,
- Concierge,
- Prevozi po kopnem in morju
iz Benetk, Pule, Reke in Trsta,
- Hišnik,
- Brezplačni električni buggy
prevoz do plaže,
- Polnjenje električnih vozil.

Infinity bazen na strehi
Največji in najlepši strešni bazen kar si jih lahko zamislite. Ko boste v
njem plavali ob zahodu, se boste počutili kot da plavate v zlatu. S 106
metri dolžine zagotavlja dovolj prostora tako za osebne romantične
trenutke kot tudi resno a prijetno treniranje plavanja. Gre za največji
strešni infinity bazen v Evropi in drugi največji na svetu.
Golf
Profesionalno golf igrišče Adriatic z 18 luknjami se nahaja v neposredni bližini ob morju. Prestižno igrišče so zasnovali zmagovalci
avstrijske nagrade za umetnost golf igrišč. Posebno je, ker se
popolnoma zlije z mediteransko pokrajino. Poleg igrišča klub ponuja
tudi driving range, načrtovan pa je tudi nadaljnji razvoj golf igrišč v
okolici Petram Resort & Residences.
Šport
Petram Resort & Residences ponuja mnogo priložnosti za začetek bolj
zdravega načina življenja oziroma ohranjanja telesne pripravljenosti.
Zagotovo boste našli nekaj zase, pa naj bo to lahkoten tek po 585
metrov dolgi progi, plavanje v najbolj spektakularnem bazenu v tem
delu sveta ali pa uporaba različnih fitnes naprav z navdihujočim
razgledom na piranski zaliv. Predel za šport in rekreacijo v Petram
Resort sestavljajo tudi dve igrišči za tenis, košarkaško igrišče,
nogometno igrišče dimenzij, ki omogočajo mednarodna tekmovanja
in manjše nogometno igrišče.

NEPREMIČNINE
Petram Resort & Residences je popolnoma integriran resort, ki ponuja
poseben način življenja, ki ga kupite skupaj z vašo nepremičnino. Resort upravlja izkušenj konzorcij partnerjev pod novo luksuzno znamko
Petram, ki nudi različne vrste nepremičnin, priložnosti za investicije in
luksuzen oddih za vse lastnike in njihove družine ter prijatelje.
Vile
V ponudbi je skupaj 55 vil, od katerih jih ima 12 svoj strešni infinity
bazen, preostalih 43 pa je čudovitih modernih vil, ki se popolnoma
prilegajo mediteranskemu okolju. Visoki standardi gradnje omogočajo
popolno zlitje z okoliško naravo in hkrati zagotavljajo zasebnost, luksuz
in mir za vas in vaše najbližje. Zagotovljen je nemoten in prednosten
dostop do vseh ostalih storitev v Petram Resort & Residences.
Apartmaji
Ponudba vključuje 179 počitniških apartmajev, ki se nahajajo v glavni
zgradbi (apart-hotel). Na voljo je razpon od studijev do 4-sobnih
apartmajev. Apartmaji so moderni, odprtih tlorisov in razgledov z ravno
pravšnjo mero luksuza in zasebnosti. Za vsako enoto lahko izberete
paket notranje opreme, ki bo ustrezal vašemu stilu in željam.
Stanovanja v večstanovanjskih zgradbah
Skupno 18 stanovanj se nahaja v treh večstanovanjskih zgradbah in
so po meri narejena za vsakega, ki išče vrhunsko stanovanje ali
prostor za oddih. Vsako zgradbo sestavlja 6 stanovanj, od katerih sta
dve stanovanji dvonadstropni.
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