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BIG BERRY resort prvič svojim 
gostom ponuja najem pavšalov. Če se 
sprašujete, zakaj bi najeli letni pavšal 
prav v BIG BERRY resortu, vam podaja-
mo le nekaj prednosti:

• Bližina resorta, saj je do večjih mest, 
kot so Ljubljana, Zagreb in Rijeka le 
približno 100 km.

• Brezskrbno bivanje skozi celotno leto 
v lepo urejenem, ograjenem in var-
nem prostoru na najboljši možni lo-
kaciji - ob 600 metrov dolgi obali reke 
Kolpe, ene izmed najčistejših sloven-
skih rek v kateri se je možno kopati in 
slovi kot najtoplejša pri nas.

• Pestra izbira različnih parcel, kjer lah-
ko najdete svoj popoln prostor.

• Možnost najema velikega žar prostora 
za piknike in druženja s prijatelji, ter še 
veliko ostalih dodatnih storitev.

• Sedem urejenih vhodov in bazen v 
reki Kolpi za brezskrbno čofotanje 
najmlajših obiskovalcev.

• V času ko vas ni, ponujamo storitev, 
kjer lahko vaš prostor namesto vas 
oddajamo in vzdržujemo mi.

• Za poslovne stranke nudimo storitev 
najema poštnega predala
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BIG BERRY - PAVŠALI

Pristna bivalna izkušnja 
celovito integrirana v  
avtentično lokalno okolje! 

BIG BERRY resort se nahaja na pravljični lokaciji v Beli krajini pod velikimi krošnjami 100 let 
starih dreves, kjer se reka Kolpa in Lahinja združita v eno. Gre za posebno obliko luksuznega 
turizma, ki nam nudi vse, kar si želimo in temelji na tesni povezanosti z naravnim okoljem. Ideja, 
ki je združena v BIG BERRY slogan »Razkošje Svobode!«, ponuja odlično lokacijo za druženja 
ali oddihe. Na 2,5 ha površine je nemalo možnosti za najrazličnejše aktivnosti. 

BIG BERRY je resort zaprtega ti-
pa, razdeljen na tri območja, ki se razte-
zajo ob reki Kolpi in nudijo pristen stik 
z naravo.

Prvo območje je sestavljeno 
iz 20-ih parcel na sotočju rek Kolpe in 
Lahinje ter je namenjeno avtodomom.
Vsaka parcela ima priključek za vodo 
in elektriko, v bližini javne sanitarije, 
pralnico posode in odtok za izpraznitev 
odplak.

Drugo območje je razdeljeno 
na 39 parcel, ki so namenjene postavitvi 
Hosekrinih mobilnih hišk PANORAMA 
in BIG BERRY. Vsaka parcela ima vodo, 
elektriko ter komunalni priključek. 

Tretje območje je namenjeno 
avtodomom, prikolicam in šotorom. Ima 
32 parcel s priključkom za elektriko, v 
bližini javne sanitarije, pralnico posode 
in odtok za izpraznitev odplak.

Poleg raftinga, SUP-anja, kolesarjenja in 
ribolova je poskrbljeno za številne dru-
ge aktivnosti in storitve znotraj samega 
resorta. Prepustite se razvajanju v savni 
in masažni kadi v zasebnem wellnessu, 
uživajte v pestri ponudbi lokalnih pijač v 
BIG BERRY baru, sprostite se ob masaži 
v zen coni, organiziranem izletu, kino 
večeru in še mnogočem.


