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EIENDOM TIL SALGS  

KROATIA – Brac- Postira  

300 år gammelt sjarmerende steinhus til salgs 

… Drømmer om en landsby ved Middelhavet … 
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1 Introduskjon 
 

  

   

 

 

 

Postira er vakker havneby fra 1300-tallet på nordsiden av øya Brac. Med sine 

1600 inbyggere, er byen stor not til adspredelse, men liten nok til å sikre en rolig 

feriefølelse.  

 Postira er bare 8 km fra Supetar der fergen fra Split ankommer (50 min fergetur 

+ 15 min kjøretid til huset).  

Huset ligger i sentrum av Postira og har alt man ønsker i lett gangavstand. 

Stranda er bare 35m unna og  kafeer, restauranter og butikker finnes i 

umiddelbar nærhet. Bil er ikke nødvendig. Man spaserer lett mellom stranda, 

huset, restauranter/konoba og kafer.  Det er mulig å drikke kaffe mens barna 

bader eller løper rund smalte gater.  Lukt av havet og furuskogen blander seg 

med lyden av bølger som leker på stranda.  

Landskap rund Postira er en kilde til olivenlje, druer, frukt og grønsaker. Det er 

dermed duket for førsteklasses lokal middelhavsmat og -vin. Disse kan nyttes i 

lokale restarunater og konobaer eller kjøpes på torget i byen for tilbredelse 

hjemme.  
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2 300 år gammelt sjarmerende steinhus til salgs  
Oppussingsprosjekt med stort potensial, enebolig 

Primærrom 130 m² på 3 etasjer Beliggenhet Ved sjøen 

Soverom Opp til 3 Eieform Eier (Selveier), 1/1 

Bruttoareal 130 m² Tomteareal 75m² eiet 

Byggeår 1700tallet Sengeplasser 6-8 

Eier:  Norsk eier, Robert de Young, tel: +47 901 50 057 

Epost: oslobob@yahoo.com  

For info om eiendom man kan ta kontakt direkte med eieren.  

Dette er et oppussingsprosjekt med stor potensial.  

           

mailto:oslobob@yahoo.com
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2.1 Om huset 
 

Huset til salgs er et 300 år gammelt steinhus. Huset har opprinnelig form og er et oppussingsprosjekt med stor potensial. 

Den ligger midt i gamlebyen i Postira på øya Brac i Kroatia. Huset er en del av den gamle bykjernen og er bare 35 m fra 

stranda. De to bystrendene er fem minutters spasertur fra huset.   

Huset er på 130m2 fordelt på tre etasjer. Det er et lovende restaureringsprosjekt som gir gode muligheter for åpent kjøkken 

og stua i god størrelse, tre soverom, to bad og mulighet for åpent takløsning i tredje etasje med utsikt til havet.  

2.2 Standard 

Dette er et lovende restaureringsprosjekt med svært gode muligheter.  

2.3 Fasiliteter 

Huset har tilknyttet både offentlig vann og kloakk og strøm. Det er asvaltert tilgang til huset og veiforbindelse. Det er et 

rolig, barnevennlig område.  

2.4 Prisantydning:  

Prisantydning er 130.000 €. Det tilkommer 5-10% saksomkostninger  i tillegg til kjøpesummen. 

2.5 Ideer for utvikling 

En arhitekt har utarbeidet forslag til utvikling og oppusing av huset. Eieren har  videreformidle kontakt  til arhitenken, og til 
tilknyttende byggentrepreneur dersom dette ønskes.  Disse froslag er presentert i sekjonen 2.7.  
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2.6 Bilder av eiendommen 
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Innblikk over husstand inne   
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2.7 Ideer om utvikling – bilder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



www.cro-norconsulting.no  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.cro-norconsulting.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.cro-norconsulting.no  

 

 

 

 



www.cro-norconsulting.no  

 

3 Om Postira  
 

Postira er beskyttet av åser med olivenlunder omgitt av flere 

hundre år gamle steingjerder. Disse oliventrærne ble plantet av 

oldeforeldre og besteforeldre, og fremstår i dag som ærverdige 

monumenter fra fortiden, med rike og unike sølvkroner.  Det finnes 

også mange vingårder, og det dyrkes klementiner, kiwi, fiken og 

mandler. Nærheten til kysten sikrer god sjømat.  
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Postira har fine og barnevennlige strender, både av sand og grus.  De 

mest berømte strender er Lovrecin (av sand), Lozna (grus), Prvlja (sand), 

Zastivanje (grus) and Rat (grus).  I tillegg finnes det skjulte badebukter 

en sykkeltur unna. Postira tilbyr også noen kulturskatter som det vakre 

Lazaric slott, og flere kirker og kapeller.  

For de som ønsker en aktiv ferie er det gode muligheter. Postira byr på 

strandvolleball, dykking og mange andre aktiviteter. Med sykkel kan du 

utforske små badebukter, pittoreske landsbyer og flott natur.  

Som så mange andre byer langs Dalmatias kyst tilbyr Postira også flere festivaler om sommeren. Dette er en fin sjanse å bli 

kjent med naboer, og smake lokale viner og delikatesser. I motsetning til mange andre middelhavetsland kan man fortsattt 

regne med lave priser på mat og drikke. Det er særdeles lite kriminalitet her og et behagelig klima fra mars til november. 

Lokalbefolkningen vil sørge for at man føler seg velkommen. 
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3.1 Ankomst & beliggenhet 

 

Beliggenhet i Postira 

Det sjarmerende gamle steinhus ligger i sentrum av Postira i en liten 

gate hvor der er ingen trafikk men er likevel tilgjengelig for bil. Huset 

ligger ved siden av en gamle kirke og er en del av den gamle bykjernen.  

Alt er i gangavstand:  butikker, restauranter, kafeer, bank, og selvfølgelig 

stranda.  Kveldene egner seg for byvandringer der man stopper innom 

småbutikker, kjøper seg et glass vin eller en is sammen med familien. 

Restauranter finnes det mange av både langs havneområdet og inne i 

bakgårdene i de trange koselige,  smugene.  

Postira har alt man trenger for en hyggelig ferie. Lokalbefolkiningen setter sitt preg på byen med sine fiskebåter og daglige 

gjøremål. Og til tross for mange gjester i høysesongen, fremstår Postira likevel ikke som en utpreget turistby. Byens sjel er 

definitivt inntakt. Hvis man vil utforske øya i noen dager er det lett å leie bil.  
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Annkomst til Brac og Postira 

Postira er en litten fiske by på øya Brac, bare 8 km fra Supetar.  Brac ligger 

mellom byene Split og Dubrovnik i området Dalmatia. Man kan derfor 

komme dit fra Split eller fra Makarska med ferge. Det enkleste er å 

ankomme fra Split. Derfra går fergen ut til øya nesten hver 1,5 time. Det 

tar 50 min  å komme til Supetar og deretter er det 15 min til Postira med 

transfer.  

Billetter for ferge kan kjøpes lett på forhånd på nettet: 

 http://www.jadrolinija.hr/en/ferry-croatia . Mer info om ferge og ankomst 

kan finnes her: http://www.bracinfo.com/brac-ferries/  

Hvis man velger å komme med ferge fra Makarska  tar det omtrent 60 minuter til Sumatrin og dereter er det cca 50 minuter 

med bil til Postira.  

Norwegian Air flyr til Split (Trogir) og Dubrovnik  hele sommeren, fra mai til november. Croatia Airlines flyr også til Split 

(Trogir) fra Oslo i sommermånedene.  Bussen fra flyplassen til fergen i Split tar ca 40 min. Brac har egen flyplass som er åpen 

for private fly hele året. Om sommeren benyttes flyplassen også av charterselskaper og Croatia Airlines som flyr rutefly 

mellom Brač og Zagreb. Det mest vanlige er imidlertid å fly til Split og ta fergen derfra. www.airport-brac.hr  

 

http://www.jadrolinija.hr/en/ferry-croatia
http://www.bracinfo.com/brac-ferries/
http://www.airport-brac.hr/
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4 Om Øya Brac  
 

Været er typisk middelhavsklima, noe som betyr at det er varme og tørre somre og milde, men fuktige vintre. Brac er en av 

de absolutt mest solfylte stedene i Europa med mer enn 2750 soltimer i året, og den gjennomsnittlige vintertemperaturen 

er 9 °C, og om sommeren ligger den på 25-27 °C. Infrastrukturen er god, med fine veier og god framkommelighet rund øya 

med bil, moped og sykkel.   

Øya Brac er svært sjarmerende med  vakre strender bestående av hvit rullesteinstein, klipper og sand. Innlandet byr på  

pinjefuru, oliven, vindruer og annen typisk middelhavsvegetasjon. På grunn av vidunderlig og ren natur og bra klima er 

Brac et populært reisemål. Kalkstein fra Brac er kjent blant arkitekter over hele verden, og deler av det Hvite Hus i 

Washington er bygget med marmoren fra øya.  

Litt om vin på øya Brac  

En av det mest kjente vingårdene på øya er Stina Vingård. Stina har druer av både hvit (Pošip) og rød (Plavac mali) type. En 

liten andel av druer kommer fra andre, lokale gårder, og noen hvite druer kommer fra en av naboøyene i sør, Korčula. 

Vingården er i ferd med å rehabilitere feltet og bygningene med sikte på å tilby vinturisme for tilreisende inne på selve 

området. 
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På øya Brac finner vi også andre type av druesorter som Chardonnay, Viognier og Žilavka men også Syrah, Merlot, 

Cabernet Sauvignon, Tempranillo og Alicante. Plavac mali, den dalmatiske druekongen, er svært hardfør og kan tåle svært 

høye temperaturer og lite tilførsel av vann. 

Om olivenolje fra øya Brac  

Oliventypene som dyrkes på øya Brac er Oblica, Levantinka og Buharica. Den berømte trojanske krigeren Antenor seilte til 

øya Brač, som han senere oppkalte etter hans tidligere greske tilholdssted, Ambrachia, Brachia (Brač). Han brakte med seg 

vindyrkeren Silen, som ifølge legenden plantet et ungt oliventre på øya Brač. Oliven har brakt liv til flere generasjoner av 

øyboere. Brač er i dag et av de mest kjente og mest gjenkjennelige kroatiske merkene av olivenolje.  
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4.1 Aktiviteter på  øya Brac 

 

Det er mye man kan oppleve på øya Brac. Den mest kjente stranda er i Bol: stranden Zlatni Rat. Dette er et paradis for den 

som liker surfing og kiting. Vind og bølgeforholdene her gjør at det tiltrekkes surfere fra hele verden. Hele øya tilbyr svært 

godt utvalg av andre vannsportaktiviteter. I Sutivan kan man f.eks. utforske kyststripen av Brac med kajakk eller leie sykler 

og ta en oppdagelsestur gjennom vinranker og olivenlunder. Det organiseres mange olivenolje- og vinsmaking, quad safari, 

sykkelturer og mye mer.  

Man kan også ta dagsutflukter til Dubrovnik, øynene Hvar, Vis og Korcula,  eller  reise til nasjonalparken Mljet. Informasjon 

om de ulike turene finner du på de lokale turistbyråene. Innover på øya finnes mange pittoreske landsbyer hvor det 

produseres vin og olivenolje. Det er også bussforbindelse tvers over øya og på denne turen får du sett mye av den vakre 

naturen og små landsbyer.  
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5 Generell info om eiendom i vært portefølje  
Kroatia blir mer og mer populært hvert år og er allerede et kjent og kjært reisemål for mange nordmenn. I tillegg til den 

populære turistbransjen, har Kroatia mye mer til å tilby. Kroatia er trygt og stabilt for opphold og er, ikke minst, både 

barnevennlig og billig. Det finnes mange entusiaster som har forelsket seg i dette landet. 

- Alle eiendommene vi selger har nødvendig dokumentasjon for salg  

- Eiendommene er selveiet og har eierstruktur 1/1 

- Vi har foreløpig fem eiendommer til salgs i vår portefølje 

6 Andre eiendom til salgs 
 

Ferieeiendom: 

- Øya Korcula – Feriehus i Vela Luka 

- Øya Hvar – Feriehus i Jelsa – SOLGT! 

- Øya Hvar – Ferieleilighet i Vrboska – SOLGT!  

Eiendom i Zagreb: 

- Zagreb – Novaki – tomt 

- Zagreb – Novaki – næringsbygd  

- Zagreb – Borcec – boligtomt    

http://www.cro-norconsulting.no/korcula-vela-luka-feriehus.html
https://m.finn.no/realestate/leisuresale/ad.html?finnkode=90908638&fks=90908638
https://m.finn.no/realestate/leisuresale/ad.html?finnkode=90908642&fks=90908642
https://m.finn.no/realestate/leisuresale/ad.html?finnkode=91991710&fks=91991710
https://m.finn.no/realestate/leisuresale/ad.html?finnkode=92517455&fks=92517455
https://m.finn.no/realestate/leisuresale/ad.html?finnkode=91822223&fks=91822223
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7 Om Cro-Nor Consulting AS 
 

Bedriften Cro-Nor Consulting har spesialisert seg for å bistå norske og kroatiske bedrifter som ønsker samarbeid mellom 

Kroatia og Norge.  

Vår fordel er at vi kjenner svært godt til både det kroatiske og det norske markedet og begge landenes kultur. Bedriften er 

etablert av entusiastiske Barbara som har bodd og jobbet i Norge i flere år. Med ti års arbeidserfaring i Norge, kan vi trygt 

si at vi kjenner norsk forretningskultur. På grunn av vår kulturelle bakgrunn og profesjonelle erfaring fra Kroatia, kan vi tilby 

omfattende kunnskap om landet. 

8 Kontakt info  
 

 

 

 

TELEFON:  

+47 98411334 

E-POST & WEBSIDE:  

barbara@cro-norconsulting.no  
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Cro-Nor Consulting AS 

Org. nr: 918 114 831 

Råtun 130, 

5239 Rådal 

Norge 

mailto:barbara@cro-norconsulting.no
http://www.cro-norconsulting.no/

