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1 Om øya Korcula   
 

For hvert år blir Kroatia mer og mer populært. Det er lett å forelske seg i dette landet. Kroatia er et av sommerens mest 

populære reisemål med mange fine byer, herlige strender, vakker kyst og en helt unik skjærgård. Det er et trygt og stabilt 

land for opphold og landet kan tilby mye mer en bare turisme. Kroatia er også barnevennlig og billig.  

Korcula er rik med vingårder, olivenlunder og små landsbyer. Øya Korčula er også kalt "den grønne øya".  Den er frodigste 

av alle øyer i Kroatia. Her finner du skoger av de vakre pinjetrærne, palmer, vinmarker, oliven og frukttrær. Tette skoger 

førte til at de opprinnelige greske bosetterne kalte øya «Korkyra Melaina» /Black Korčula. Stille bukter og små 

sandstrender finnes på den bratte sørkysten mens nordkysten er flatere og mer grusete.  

Tradisjon er levende og sparker på Korčula. De har gamle religiøse seremonier, folkemusikk og danser som fortsatt er 

utført til glede for turister. Oenophile vil beundre smaksprøving av lokal vin. Det er uten tvil at en av den beste kroatiske 

hvitvin er produsert av druer som vokser bare på Korcula og i mindre grad på Pelješac-halvøya. Dette er en gresk drue som 

vokser rundt Lumbarda og gir en tørr hvitvin av topp kvalitet.  
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2 Stort attraktivt feriehus i Kroatia på øya Korčula i Vela Luka 
Halvpart av tomannsbolig (horisontalt) med dobbel garasjeplass og hybel 

 

                     

                        

Primærrom 94 m² Beliggenhet Ved sjøen 

Soverom 3 Eieform Eier (Selveier), 1/1 

Bruttoareal 124 m² Tomteareal 225 m² eiet 

Ant p-plasser 2+1 Byggeår 1971 

Sengeplasser 6-8 Bonus Uferdig hybel på 30m2 

Boligtype Halvpart av tomannsbolig (horisontalt) (2. etasje) med dobbel 

garasjeplass og hybel  
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Det er en halvpart av tomannsbolig. Leiligheten til salgs ligger på andre etasje. Den andre etasjen består av en hoved 

leilighet på 94 m2 med stor terrasse på 30m2. I tillegg til leiligheten er også en uferdig hybel på 30 m2. Hybelen kommer 

sammen med leiligheten. Det er 2 parkeringsplass som tilhører til leiligheten og en parkeringsplass til hybelen. Boligen har 

en pen beplantet hage med appelsintrær som skaper deilig skygge i hagen.  Tomten er vendt mot sør-vest, og har mye lys 

hele dagen.  Terreng er flat.  

Leiligheten har fin romslig entre/gang, tre soverom, stort kjøkken med stort spisebord og et bad med badekar. Stua er også 

i fin størrelse.  Leiligheten har to AC, en i kjøkkenet og en mot soveromene.  

 

2.1 Standard 

Alle instalasjoner, vann og strøm, ble byttet i 2007. Kjøkkenet ble pusset opp og nymøblert i 2008. Alle vinduer og dører 

ble byttet ut til nye og moderne i 2010.  Det er ny fasade på huset og i 2016 ble trapper og gjerde nymalt.  

Det kan være eventuell behøv for noe mindre interiørdesigns tiltak til å ferdigstille huset til sin egen smak.   

Hylbelen er ferdig oppuset fra utside mens inndørs er den i rohbau stand. Den består av stue som er også soverom og 

separat kjøkken og toallet.  
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2.2 Fasiliteter 

Leiligheten/huset er utstyrt med all infrastruktur: offentlig vann/kloakk,  telefon, strøm, asfaltert vei og veiforbindelse.  

Rolig, Barnevennlig, Turterreng, Utsikt.  

          

Prisantydning: 150.000 € 

Det tilkommer 5-10% saksomkostninger 

 i tillegg til kjøpesummen. 
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2.3 Bilder av eiendommen 
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2.4 Ankomst & beliggenhet 

Boligen ligger 750 m fra sentrum i et rolig område. Likevel er den i gang avstand til sentrum (se bilde under-lilla farge )  så 

man kan nytte  kvelder i byen uten bil. Butikk (nummer 3 – blå farge) ligger ca. 1 km fra boligen. Denne er en stort butikken 

hvor man kan kjøpe alt nødvending mens på ferie.  Det er to olive produsenter (1, 2 - rød farge) som er bare 500m fra 

leiligheten.  

 

            

 

Den presenterte eiendomen ligger i Vela Luka på øya Korcula.  Korcula ligger mellom byene Split og Dubrovnik i området 

Dalmatia. Ferge og katamaran fra Split kjører direkte til Vela Luka flere gangen om dagen. Reisetid fra Split til Vela Luka på 

Korcula tar mellom 2 og 3 timer, avhengig av båttype. Billeter kjøpes lett på forhånd på nettet 
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http://www.jadrolinija.hr/en/ferry-croatia . Norwegian Air flyr til Split (Trogir) i hele sommeren, fra mai til november. 

Croatia Airlines flyr til Split (Trogir) fra Oslo også i sommer månader.  Bussen fra flyplassen til fergen i Split tar cca 30-45 

min.  http://www.korculainfo.com/velaluka/ her er mer info om hvordan man kommer til Vela Luka.  
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3 Om Vela Luka  
 

Vela Luka var en fiskeby i gamle dager. I dag er den perfekt for alle som liker å ta livet med ro, nyte gode dager på en liten 

strand, spise god mat på en koselig restaurant, drikke rimelig og god lokal vin, ta sykkelturer gjennom vinmarkene og 

olivenlundene, eller spasere langs trange gater med idylliske steinhus fra middelalderen. Vela Luka har litt over 4.000 

innbyggere men har i  gjennomsnitt over 2.700 soltimer per år.  

Mangfoldet og rikheten til den kulturelle arven til Vela Luka kan ses i de eksepsjonelle museene og galleriene som ligger i 

sentrum for kultur . Senter for kultur ligger i bygningen som ble bygget for skolens behov i andre halvdel av 1800-tallet, slik 

at bygningen selv har historisk betydning. Det ligger i nærheten av Parish Church of St. Joseph. Sammen skaper de en 

fantastisk urban struktur i den typiske middelhavsånden. 

Vela Luka har mange arkeologiske og arkitektoniske severdigheter. På sørsiden av bakken, Pinski Rat, er det et 

ekstraordinært arkeologisk område. Den kalles Vela Play (Big Cave), og er en av de viktigste forhistoriske hulhusene i 

Europa. Vela Play gir et bilde av livet på Middelhavet av mesolittiske og neolitiske folk som bor i den regionen. 

 I gågaten i Vela Luka ligger restauranter og kafeer. Her er også en del  nattklubber og barer. Dykking, snorkling, 

windsurfing, paragliding og fiske. Sykkel-, kano- og kajakkutleie. Gode vandringsmuligheter. Kredittkort aksepteres i mange 

butikker og restauranter. Det finnes minibanker i Vela Luka og på hotellet. På hotellet er det også valutaveksling. 
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Vela Luka har fine strender av stein- og 

rullesteinsstrender med krystallklart vann. Mest 

beromte strander er på øya Prozid. The island of Proizd 

(according to Vela Luka Tourist Board )” is a small island 

only a half hours boat ride from Vela Luka town centre, 

is definitely the pearl of the area of Vela Luka, for the 

whiteness of its beaches, the turquoise sea and the scent 

of salty freshness leaves nobody indifferent! Numerous 

tourists from all parts of Europe stayed faithful to Vela 

Luka for years and they always return here drawn by this 

islands magical beauty. 

There is a small restaurant called Proizd right next to a small dock, offering local specialties, international cuisine and 

refreshing drinks and cocktails, all in a pleasant Mediterranean atmosphere. Bili Boci are the three most beautiful beaches 

near Vela Luka, and are located on the northern side of the island. There are several walking paths leading to them. From 

here stretches a beautiful view of the island of Hvar and the open sea. This is where it all comes together – the power of the 

sea, the sun and nature and here is where the beauty of spending a holiday in Vela Luka becomes complete!” 
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3.1 Aktiviteter på Korcula 

Det arrangeres daglig ulike reiser i området rundt øya, Dubrovnik, Hvar, diverse båtturer til Vils eller nasjonalparken Mljet 

og ulike steder rundt øya, samt fiske-piknik, etc…  Det arrangeres også gåturer og sykkelturer. Informasjon om de ulike 

turene finner man på de lokale turistbyråene. Racisce, som ligger ca 12 kilometer vest fra Korcula by, er et perfekt 

utgangspunkt for sykkel og gåturer. Her finnes også noen av de vakreste strendene på øya.  Innover på øya finnes mange 

pittoreske landsbyer hvor det produseres vin og olivenolje. Det er også bussforbindelse tvers over øya mellom Vela Luka 

og Korcula by, og på denne turen får du sett mye av den vakre naturen og små landsbyer.  

Korcula by er Marco Polos fødested. Byen er en vakker middelalderby hvor den gamle delen av byen ligger ute på en 

halvøy i kanalen mellom fastlandet (Peljesac) og øya Korcula. Byen Korcula har mange vakre minner fra tiden da øya ble 

styrt fra Venezia (ca år 900 - 1300). Arkitekturen i gamlebyen er hovedsaklig preget av Venetiansk Renessanse og de flotte 

gamle steinbygningene er godt bevart. Det samme er de brulagte trange smugene, hvor du finner små butikker og koselige 

restauranter.  

Lumbarda som ligger 6 km fra Korcula by er kjennt på sine flere langgrunne  og barnevennlige sandstrender.  
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4 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 

svært populære turistbransjen, har Kroatia mye mer til å tilby også på andre fronter.  Kroatia er trygt og stabilt for opphold 

og ikke minst, 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 fire eiendommer til salgs i vår portefølje 

5 Andre eiendom til salgs 
 

Ferieeiendom på øya HVAR: 

- Øya Hvar – Feriehus i Jelsa – SOLGT! 

- Øya Hvar – Ferieleilighet i Vrboska – SOLGT!  

Eiendom i Zagreb: 

- Zagreb – Novaki – tomt 

- Zagreb – Novaki – næringsbygd  

- Zagreb – Borcec – boligtomt    

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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6 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. 

7 Kontakt info  
 

 

 

 

TELEFON:  

+47 98411334 

E-POST & WEBSIDE:  

barbara@cro-norconsulting.com 
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Cro-Nor Consulting AS 

Org. nr: 918 114 831 

Råtun 130, 

5239 Rådal 

Norge 

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

