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NAVODILA GOSTOM APARTMAJEV »VRTLI« 
 

Spoštovani, 

Kot smo Vam že predhodno obljubili, Vam posredujemo dopis s koristnimi informacijami za naše 
goste v apartmajih »VRTLI«. 

Veliko informacij o naših apartmajih, Dugem otoku, njegovi dostopnosti, ponudbi, ... je sicer že 
objavljenih na naši spletni strani www.vrtli.com in na tam navedenih povezavah. Nekaj pa je dodatnih. 

Zato Vas pozivamo, da navodila natančno preberete in hkrati prosimo, da jih tudi upoštevate. 
Navodila si natisnite in jih vzemite tudi s seboj na pot. 

  

Prihod gostov na Dugi otok in odhod z njega: 

Pot do Dugega otoka, Žmana, do apartmajev Vrtli je natančno opisana na naši spletni strani 
www.vrtli.com , na podstrani »Informacije«, zato je tukaj ne bomo ponavljali. 

Zgolj dva nasveta. 

Pri izhodu z avtoceste A1 izberite izhod »Zadar 2 - Gaženica« – in sledite v smeri trajektne luke 
»Gaženica«. Oznake ob cesti so dobre. 

V kolikor potujete ob najbolj »vročih« terminih menjave gostov (vikendi), računajte na dejstvo, da na 
cestah in trajektih, posebej pa cestninskih postajah praviloma nastajajo večji ali celo veliki zastoji. Kljub 
dejstvu, da sta odprti drugi cevi predorov Mala Kapela in Sveti Rok, tudi tukaj niso izključeni zastoji. 
Zato si svojo pot planirajte temu primerno - in odrinite pravočasno na pot. 
 

Trajekt, trajekt, trajekt! 
 

Posebej pa opozarjamo na trajekt. Pot si splanirajte tako, da boste pravočasno v vrsti. Posebej ob 
sobotah in vikendih glavne menjave turistov je kaj hitro preveč avtomobilov v koloni za trenutni trajekt. 
Ob takih konicah je po naših izkušnjah 1½ ura (do dve) zadostna garancija, da ujamete želeni trajekt 
tudi ob konicah. Na poti se namreč rado kaj zalomi, pa se kaj hitro lahko zgodi, da ne pridete na željeni 
termin trajekta. 

Jadrolinija ponuja možnost nakupa vozovnice za trajekt vnaprej preko spleta in s tem 
rezervacije mesta na trajektu, kar vam v glavni poletni sezoni toplo priporočamo.  

Pri razvrščanju (parkiranju za trajekt) bodite pozorni, da se postavite v pravo vrsto za Dugi otok 
– Brbinj. 

Tudi, ko se vračate domov, bodite dovolj zgodaj v vrsti za trajekt v Brbinju. Posebej ob nedeljah 
(pa tudi ob sobotah) je v glavni sezoni kaj hitro preveč avtomobilov v koloni za trenutni trajekt. Tudi ob 
ponedeljkih zjutraj je po navadi gneča za trajekt, saj 'vikend' domačini gredo na delo v Zadar. 
 

Prihod v Žman, do apartmajev »VRTLI«: 

V Brbinju, s trajekta zapeljete po edini cesti od obale navkreber proti glavni, povezovalni cesti po 
Dugem otoku in na križišču zavijete levo, v smer Sali. Po 20 km vožnje prispete do odcepa za Žman 
- obstaja samo en, dobro označen odcep za Žman z glavne povezovalne ceste po Dugem otoku. 

Ko zavijete levo, v vas Žman, boste po cca 200 metrih vožnje skozi zgornji del vasi, na levi zagledali 
naše novo parkirišče. Parkirišče je označeno s transparentom, z dobro vidnim napisom za Apartmaje 
»VRTLI«.  Na naši spletni strani so tudi fotografije parkirišča – za lažjo orientacijo. 

Do samih apartmajev Vrtli pridete po parkirišču navzgor, po urejeni poti – in po dobrih 20 
korakih boste že pred apartmaji.  

Goste, ki ste že letovali pri nas v preteklosti naprošamo, da ne uporabljajo »starega« parkirišča, 
ki je sedaj v lasti sosedov, prav tako prosimo da do apartmajev Vrtli ne hodite več po dvorišču 
sosedov, ampak po novo urejenih poteh nad novim parkiriščem. 
 

 

 

http://www.vrtli.com/
http://www.vrtli.com/
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Ključi – vstop v apartma  
 

Ko prispete v Žman, na naše parkirišče, se zgolj ozrete čez cesto in zagledali boste visoko, lepo 
rumeno hišo (je edina tovrstna – in je ne morete zgrešiti), kjer živijo Berićevi (priimek: Ramov), naša 
oskrbnica Snježana, od katere boste prevzeli ter ji predali apartma. Stopite do njih, povprašajte za 
Snježano, ki Vam bo odprla in predstavila apartma. Sicer pa bo zelo verjetno Snježana že sama 
prišla do Vas, ko boste prispeli na parkirišče.  
Za vsak slučaj še mobitel od Snježane: +385-91-916-19-40. V kolikor Snježane ob vašem prihodu 
slučajno ne bi bilo doma, bo apartma odklenjen in ključ v vratih. Prav tako ob odhodu, če slučajno ne bi 
mogli oddati ključa Snježani, ga prosimo pustite v vhodnih vratih na notranji strani. 
 

Ura prihoda in odhoda: 

Ker je v večini primerov menjava gostov istega apartmaja na isti dan, je zaradi čiščenja, za nove goste 
prvi dan prihod v apartma predviden ob 14:00. 

Zadnji dan je iz enakega razloga, čiščenja, apartma potrebno zapustiti do 10:00 ure.  

Če je ob menjavi gostov določenega apartmaja kakšna rezerva, Vas o tem posebej obvestimo – sicer 
pa veljajo tukaj zapisane ure prihoda in odhoda. 
 

Plačilo:   

Najemnino se plača pred prihodom. Že plačan predujem za resnost in jamstvo rezervacije se 
seveda upošteva pri končnem plačilu.  

 

Zaradi novih davčnih pravil na Hrvaškem gotovinsko plačilo najemnine ni (več) možno. Najbolj 
elegantna varianta je plačilo s pomočjo e-bančništva pred odhodom na pot, kar je tudi stroškovno za 
vas najugodnejše (minimalna provizija, stroški nakazila v tujino gredo v naše breme in plačate ceno po 
ceniku v evrih – brez vpliva menjalnih tečajev).  

Način izvedbe plačila podrobneje dogovorimo z vsakim gostom posebej. Samo uradno trženje 
apartmajev »VRTLI« sicer poteka prek naše firme na Hrvaškem in na račun te firme se tudi plačuje vsa 
najemnina.  

Cena iz cenika oziroma ponudbe vključuje svežo posteljnino za vsa redna ležišča in končno čiščenje. 

Cena velja za najem apartmaja za najmanj 7 zaporednih dni. Za najem krajši od 7 dni se končno 
čiščenje zaračunava posebej. 

Cena apartmaja velja za največ toliko gostov, kolikor je ležišč v apartmaju (vključno z dodatnimi ležišči 
na kavču). 

Ob najemu apartmaja za več oseb, kot je rednih ležišč in uporabi dodatnih ležišč t.j. kavča, 
zaračunavamo pavšal za povečane materialne stroške uporabe apartmaja v višini 10% dnevne cene 
najema za isti apartma za vsako dodatno osebo/dan. 

Turistična taksa ni vključena in se plača po tarifi krajevne turistične pisarne. 
 

Prijava gostov: 

Goste apartmajev »VRTLI« smo mi dolžni prijaviti lokalni turistični pisarni. Prijavo in plačilo turistične 
takse vršimo preko spleta.  

Turistično takso, ki pa je simbolna, plačate na enak način kot najemnino za apartmaje – pred 
prihodom, hkrati s plačilom najemnine. Samo prijavo gostov opravimo mi. 

Cene turistične takse (po tarifi lokalne turistične pisarne) so: 

1,00 € na dan za odrasle osebe 

0,50 € na dan za otroke od 12-18 let; otroci mlajši od 12 let so oproščeni plačila takse. 

Za nemoteno izvajanje prijave in plačevanja turistične takse potrebujemo osebne podatke vseh oseb, 
ki bodo letovale v apartmaju (ime, priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številka osebnega 
dokumenta). V ta namen vam bomo po e-mailu pravočasno poslali tabelo, v katero vpišete potrebne 
podatke. To je tudi podlaga za izračun turistične takse. 
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Plačilo turistične takse vam bomo poleg plačila najemnine izkazali na izstavljenem računu. 
 

Namestitev: 

Kot je že navedeno na naši spletni strani, Vas bo pričakala v apartmaju posteljnina za vsa osnovna 
ležišča, torej v apartmaju »Lavanda« za 5 postelj, v »Olivi« za 4 postelje in v »Mandarini« za 2 postelji. 

Enako tudi brisače - torej za vsako redno ležišče po ena brisača. 

Ob najemu apartmaja za več oseb, kot je rednih ležišč in uporabi dodatnih ležišč t.j. kavča, vas bo 
pričakala tudi posteljnina in brisače za dodatna ležišča (za uporabo dodatnih ležišč zaračunavamo 
pavšal za povečane materialne stroške uporabe apartmaja v višini 10% dnevne cene najema za isti 
apartma za vsako dodatno osebo/dan). 

Brez posteljnine (rjuh) uporaba dodatnih ležišč ni dovoljena. 

V apartmaju lahko biva največ toliko gostov, kolikor je ležišč v apartmaju (vključno z dodatnimi ležišči 
na kavču). 

V apartmaju Vas čaka osnovna zaloga tekočega mila, toaletnega papirja in kuhinjskih papirnatih 
brisač. Dodatne količine si nabavljate sami. 

Gostje, ki ostajate več kot 10 dni, imate možnost dodatne menjave posteljnine in brisač. Oskrbnica 
Snježana Vam bo na vašo željo po enem tednu zamenjala brisače, prav tako na vašo željo pa enkrat 
tudi posteljnino. 
 

Dodatna oprema – za Vaše udobje in užitek: 

V vseh apartmajih so hladilniki z zamrzovalnikom. 
 

Na vsaki terasi je že miza z udobnimi stoli. Blazine za terasne stole so v apartmaju. Ob nestabilnem 
vremenu te blazine prosimo pospravite, posebej ko se odpravljate zdoma in pa zvečer. 
 

Na vseh oknih apartmajev in vhodnih vratih so nameščeni komarniki. 
 

Na dvorišču sta za Vas postavljena dva kamina. Zgornji kamin je namenjen za uporabo gostom 
apartmaja »Lavanda«, spodnji pa za skupno rabo gostom apartmajev »Oliva« in »Mandarina«. 
Razpored rabe si gostje uskladite sami.  

V apartmaju Vas čaka osnovna zaloga oglja za uporabo v kamnu, dodatne količine si nabavite sami. 
 

Nekaj omejitev in prošenj pri uporabi apartmajev »Vrtli«: 

Povsem brez teh žal ne gre ☺ 

Kot že rečeno, domače živali v apartmajih »Vrtli« niso dovoljene. Prosimo, da se tega striktno 
držite.        

Ne gre za kakršno koli našo netoleranco do domačih živali, saj jih doma tudi sami imamo. Gre zgolj za 
dejstvo, da so mnogi ljudje alergični na različne živalske sledi (dlake …) – in ker se gostje menjavate 
vsakih deset dni ali manj, ne moremo zagotavljati tako temeljitega čiščenja, da bi se izognili tovrstnim 
pojavom. Zato prosimo, da razumete našo omejitev. 

V primeru kršitve te omejitve – če bomo mi ali naša oskrbnica morebiti zalotili vašega ljubljenčka v 
apartmaju, Vam bomo dodatno in na licu mesta zaračunali stroške temeljitega čiščenja apartmaja v 
znesku dvodnevne polne cene najema istega apartmaja, ki velja za glavno sezono. 

Prav tako v apartmaju ni dovoljeno kaditi. Prosim, da se tudi tega dosledno držite.  

Če boste morebiti kadili na terasi, pazite na ugašanje ogorkov, ker je poleti oziroma skozi večji del leta 
na otoku velika nevarnost požarov.  

Strogo je prepovedano kuriti odprt ogenj in uporabljati vžigalne pripomočke izven samega 
kamina! Na otoku je velika nevarnost požarov in velja splošna prepoved kurjenja odprtega ognja. 

V vetrovnem vremenu ni dovoljeno kuriti kamina!  

Posebej v poletnih mesecih je suha trava zelo vnetljiva in se že ob manjšem vetru izredno hitro in 
nepredvidljivo širi → do sosednjih hiš. Zato pozivamo na maksimalno previdno uporabo odprtega ognja 
v kaminu. 
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Vso kazensko in materialno odgovornost za morebitno kršenje teh določil prevzemate v celoti sami. 
 

Voda – skrajno varčno ravnajte z vodo:  

Dugi otok je eden tistih, ki mu najbolj primanjkuje pitne vode, zato Vas pozivamo k čim bolj 
varčnemu ravnanju z vodo. 

Voda v našem lastnem zbiralniku (gusterni) je kombinacija deževnice in dotočene vode iz 
vaškega črpališča "na jezeru". Domačini sicer to vodo tudi pijejo, mi pa za pitje vodo kupujemo v 
trgovini, kar priporočamo tudi Vam. Za kuhanje pa jo itak prekuhate - ali pa vzamete kupljeno.  

Vsekakor pa to vodo lahko brez slehernega zadržka uporabljate za pranje posode, umivanje ... 
 

Delovanje hladilnega (ogrevalnega) sistema v apartmajih: 

Imamo centralni hladilni sistem ('klimo') s pomočjo toplotne črpalke zrak-zrak.  

V dnevnem prostoru, nad konvektorjem ('radiatorjem') je regulator, kjer si zgolj nastavite želeno 
temperaturo – in stvar deluje. Na isti lokaciji je edini konvektor (hladilno telo), ki hladi celoten 
apartma. Spalnico in otroško sobo hladimo tako, da odpremo vrata iz dnevnega prostora v ta prostora.  

Na samem konvektorju sicer nič ne posegajte, ga ne odpirajte. Na konvektor tudi ne polagajte nobenih 
stvari sušit. Posebej opozarjamo, da se ne usedajte na konvektor ali ne polagajte nobenih težjih 
predmetov nanj. 

Ko hladilni sistem vključite, seveda zaprite vhodna vrata in vsa okna, sicer opravljamo 'Sizifovo 
delo' in povrhu še nesmiselno trošimo energijo.  

Tole opozorilo po doslednem zapiranju vrat in vseh oken se Vam bo morebiti zazdelo že malce drzno, 
ali odvečno. A izkušnje kažejo, da so nekateri gostje v tem početju žal dokaj nedosledni – pa se potem 
pritožujejo nad učinkovitostjo hladilnega sistema.  

Temeljno vodilo pa nam mora biti, da čez dan ne smemo spustiti vročine v apartma – in potem je ob 
pravočasnem aktiviranju hlajenja možno tudi zagotoviti znosno temperaturo zvečer in ponoči. 

Seveda pa je to 'mehki ' hladilni sistem, ki ni namenjen zagotavljanju »arktičnega« hladu v apartmajih, 
temveč zgolj zagotavljanju znosnih pogojev bivanja, posebej tistih nekaj ekstremnih dni vsako poletje.  

*V hladnih obdobjih (pozimi, zgodaj spomladi ali pozno jeseni) seveda isti sistem deluje obratno =greje 
Za takšne dni sta v apartmajih Lavanda in Oliva dodatno na voljo tudi kaminski peči na drva.  
 

Skrbno ravnajte z opremo in inventarjem: 

Lepo prosimo in pozivamo k skrbnemu ravnanju z opremo in inventarjem.  

Prosim, da to navedbo sprejmete z razumevanjem. Pustite apartma v takem stanju, kot bi ga želeli 
sami najti za gosti pred Vami. 

Končno čiščenje (kopalnice, tal, košev, menjava posteljnine ...) sicer opravi naša oskrbnica. 

Uporabljeno opremo, predvsem posodo in pribor pa prosimo da operete, zložite na svoje mesto 
in pustite za sabo v stanju, kot ste jo našli. 

Eventualno poškodovanje ali uničenje opreme in inventarja zaradi neustreznega ravnanja, nepazljivosti 
ali malomarnosti, zaračunamo v višini 150% nabavne vrednosti nadomestne opreme ali popravila.  
(* koeficient 1,5 ni nastavljen 'kazensko', temveč zaradi velikih stroškov logistike nabave in dobave take opreme s   
   celine ter montaže, ki je praviloma pogojena z mojstri s celine). 

 

Poleg vode varčujte tudi z energijo 

Pri urejanju apartmajev »Vrtli« smo kar se da zasledovali trajnostne kriterije, od izolacijskih materialov, 
energetsko varčnih oken in vrat, do sistema za ogrevanje sanitarne vode ter hlajenje prostorov … 

Zato vse goste pozivamo k racionalnemu ravnanju z naravnimi viri, tako z vodo, kot z energijo. 
S tem tudi prispevamo k ohranjanju tega bivalnega okolja. 
 

Kje je kaj v Žmanu, na Dugem otoku:  

Trgovina, pošta, zdravstveni dom, gostilne – vse to je v Žmanu ob obali, ob manjši marini. Vse je 
locirano na desni strani marine, razen ene gostilne, imenovane Konoba. 
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Pot: od našega parkirišča po pločniku ali cesti navzdol do obale, potem pa ob desni strani male marine 
mimo zdravstvenega doma in pošte, do trgovine – in naprej do plaže. 

Edina bencinska črpalka na Dugem otoku je v sosednji vasi Zaglav (3 km iz Žmana na jug), ob 
pristanišču – glejte oznako za »Trajektno luko« Zaglav. 

Bankomat. Edini bankomat na Dugem otoku je v bližnjem Sali-ju, ob obali. Tako, da je smiselno imeti 
gotovino že s sabo.  

Pozor – plačilno sredstvo so hrvaške kune – in praviloma nikjer ne sprejemajo evre. 

Menjalnica je na pošti v Žmanu in v Sali-ju v turistični agenciji ter na pošti, a Vam priporočamo imeti 
kune že s sabo.  

O naravnih lepotah in posebnostih Dugega otoka smo veliko zapisali že na naši spletni strani 
www.vrtli.com , kjer na podstrani »Povezave« najdete obilo dodatnih povezav za dodatne informacije. 

V vsakem apartmaju je tudi mapa »Informacije za goste«, v kateri so tudi na kratko opisane vse 
pomembne destinacije in zanimivosti na Dugem otoku. Priložena pa so tudi podrobna navodila za 
goste. 
 

Plaže: 

V vasi Žman je lepa urejena plaža, z zelo čisto vodo – z naravno senco, tušem, primerna tudi za 
majhne otroke, saj je nekaj časa plitva voda z majhnimi kamenčki, z enostavnim dostopom za otroke. 
Sicer pa je preostala plaža betonirana, s stopničastim dostopom v morje. 

Prostor za poležavanje je na večini plaže betoniran, z naravno senco tam rastočih dreves, v 
nadaljevanju pa se seveda najdejo tudi natur območja, s kamnito podlago. 

Pot do plaže: od našega parkirišča po cesti navzdol do obale, potem pa ob desni strani male marine 
mimo zdravstvenega doma in pošte, do trgovine – in naprej do plaže. 

Vsekakor pa se do plaže v Žmanu ni treba voziti za avtom, saj je ob obali zelo ozka pot, pa tudi 
parkirnih mest ni v izobilju. 
 

So pa na Dugem otoku tri izredne, sanjske 'divji plaži' z obilico mivke: Sakarun, Mežanj/Veli žal ter 
plaža pri svetliniku. Vse spadajo v kategorijo tkim. 'divjih' plaž in so na zgornjem delu otoka, kar 
pomeni da se je do njih potrebno zapeljati z avtom.  

To je najbrž opcija za nekaj 'raziskovalnih' enodnevnih izletov po otoku - za velike navdušence pa 
lahko seveda tudi vsak dan. Vse plaže so označene – plaža Mežanj ali Veli žal je v bližini otočka 
Mežanj, ki je na zunanji/zahodni strani Dugega otoka, otoček se vidi tudi s ceste. Na plaži Sakarun je 
zagotovljena solidna gostinska ponudba, prav tako je občasno nekaj ponudbe na plaži Mežanj. Plaža 
ob svetilniku je na skrajnem severu otoka, v bližini kampa. 

Sicer pa verjamemo, da bo plaža v samem Žmanu že zadovoljila večino vaših potreb. 

Vsekakor pa, iti na Dugi otok, pa ne obiskati ter doživeti Sakaruna in Mežnja/Velega žala, obiskati 
svetilnika na samem severu otoka, vsaj za pol dneva skočiti v naravni park Telaščica s slanim jezerom 
in skalnatimi pečinami, bi skorajda bil že greh ☺  

Pa več o tem in drugem na naši spletni strani www.vrtli.com ter tam navedenih povezavah oziroma v 
turistični pisarni v Sali-ju. 
 

Zdravstvena oskrba: 

V sami vasi Žman, ob obali je zdravstvena ambulanta. Zdravnik je na razpolago 2 dni v tednu, urnik 
najdete na vratih ambulante.  

V centru Salija se nahaja lekarna (v bližini marketa Tommy). 

Sicer pa za posebne nujne zadeve v vasi funkcionira poseben a učinkovit način obveščanja - če kaj 
nujnega rabite (recimo zdravnika, pa ga ni v ambulanti), stopite na pošto, ki je v isti stavbi kot 
ambulanta, ali pa v vaško trgovino, ki je poleti odprta dolgo v večer, ali pa enostavno k prvemu sosedu, 
domačinu - pa steče "informacijski stroj" ... ☺ 

 

http://www.vrtli.com/
http://www.vrtli.com/
http://www.vrtli.com/
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Glede na trenutno situacijo z epidemijo novega koronavirusa, priporočamo upoštevanje splošnih 
navodil, samozaščitno delovanje, izogibanje socialnih stikov, ohranjanje medosebne razdalje do 
domačinov in drugih gostov, nošenje mask v zaprtih javnih prostorih (trgovine, restavracije itd.) ter 
redno umivanje in razkuževanje rok. Svetujemo da apartma redno zračite. Apartma bo pripravljen po 
navodilih Hrvaške Turistične organizacije (zračenje, čiščenje in dodatno razkuževanje določenih delov 
apartmaja). Najbolj obremenjene površine apartmaja lahko dodatno čistite in razkužujete tudi sami. 
V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na klicni center  +385 113, kjer so na voljo epidemiologi 
in drugi strokovnjaki vsak dan med 8. in 14. uro.    

 

Dodatne informacije najdete tudi na naslednjih povezavah in straneh Hrvatskega zavoda za javno 
zdravstvo 

https://www.hzjz.hr/ 
https://www.koronavirus.hr/latest-news/travelling-find-all-important-informtion-in-one-place/210 
https://koronavirus.hr/idete-na-put-sva-infromacije-na-jednom-mjestu/22 
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/113-novi-pozivni-centar-za-sva-pitanja-vezana-uz-koronavirus/ 
 

V primeru, da med vašim dopustom zbolite in potrebujete zdravniški pregled ali posvet 
kontaktirajte lokalnega zdravnika na telefon +385 (0) 23 194, kjer vam bodo podali navodila, kako in 
kje lahko opravite pregled.  

Kontaktirate lahko tudi na telefon Hrvatskega zavoda za javno zdravstvo 091 / 46 83 032 in 099 / 46 83 
001 vsak delovni dan med 8. in 22. uro ter med vikendi in prazniki med 8. in 14. uro. 
 

Oskrba z živili in drugimi potrebščinami:  

Nesporno je, da Dugi otok kot celota, še manj pa naša vasica Žman nima kaj dosti skupnega z 
množičnim turizmom in 'široko potrošniško' ponudbo. To je dejansko povsem drugi svet, kot ga 
srečujete na veliki večini Jadrana. In tudi zato je tako enkraten. 

V Žmanu je, ob obali manjša trgovina (domačini ji rečejo 'zadruga'), kjer v zadnjih letih niti na višku 
sezone praviloma ne zmanjka svežega kruha niti pozno popoldne. Skratka, v vaški trgovini dobite vse, 
kar osnovnega rabite za prehrano, kuhanje, osvežitev … 

Do trgovine je ista pot, kot do plaže: od našega parkirišča po cesti navzdol do obale, potem pa ob 
desni strani male marine mimo zdravstvenega doma in pošte - do trgovine. 

Dve ali tri hiše naprej od trgovine, v smeri plaže, je domačija, ekološka kmetija "Žampera", kjer se 
mlada gospodar in gospodinja ukvarjata z eko kmetovanjem. Pridelujejo kozji sir, olivno olje,   
zelenjavo ... Enostavno potrkate na vrata in povprašate po stvareh. Za hišo imajo sodobno sirarno, s 
prodajalno. Pred hišo pa ponavadi mini stojnico z zelenjavo ... 

Sicer pa tudi družina naše oskrbnice Snježane, torej Berićevi, neposredno prek poti našega parkirišča, 
živijo izključno od kmetijstva in ribištva. Imajo zelo dober kozje-ovčji sir, pa maslinovo ulje, vino, 
domačo zelenjavo, inčune v olju ... Povsem brez obveznosti lahko povprašate Snježano, kaj imajo - pa 
se potem odločite sami. 

Za oskrbo z ribami bo treba povprašati našo oskrbnico ali domačine v marini – lahko pa si jih tudi 
poskušate naloviti sami, če ste vešči ribolova. ☺  V vasi je sicer ena večja ribiška ladja. Ekipa, ki živi od 
ribištva, je sicer specializirana za plavo ribo (sardele), vendar se jim zagotovo tudi kaj večjega ujame v 
mrežo. Povprašajte ob obali, ali in kdaj bodo šli na ribe. Občasno pripeljejo sveže ribe tudi ribiči iz 
drugih vasi v jutranjih urah (ob odprtju trgovine) in jih prodajajo pred trgovino. 

V jutranjih/dopoldanskih urah je večkrat možno kupiti tudi ribe od domačinov v Saliju ob marini. 

Najbrž porečete, kje pa je tržnica, pa ribarnica, pa prosti trg, pa ... Na Dugem otoku se pač (še) tako 
živi. To je za nas največja vrednost tega otoka = prvinskost. 

V Saliju, 5-6 km po glavni cesti naprej proti jugu od odcepa za Žman, je v centru mesta ob marini 
oziroma obali dobro založen market »Tommy«. Ker se market »Tommy« nahaja ob marini, z 
avtomobilom ni možno priti povsem do njega oziroma je pot odprta le v dopoldanskih urah. Poiščete 
parkirno mesto in se sprehodite ob obali oz. skozi ozke ulice Sali-ja do njega. 
 

V centru Zadara je izredno založena in lepa tržnica ter ribarnica. Še podrobnost, v Zadru na tržnici vam 
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ribe tudi očistijo. 

So pa na vhodu v Zadar prav vsi veliki trgovski centri, od Mercatorja, do Spara, Lidla, Plodin, Konzuma 
... Mimo njih se peljete, če avtocesto zapustite na izhodu Zadar 1.  

Tako da vam ni treba kaj posebnega voziti od doma, čeprav zdaj velja bolj sproščen režim za prevoz 
živil čez mejo – ampak na meji se nikoli ne ve ... Cene v Zadru zagotovo niso višje kot pri nas, tudi na 
Dugem otoku niso bistveno višje.  

Dugi otok torej ni bogat z zabaviščno in trgovinsko ponudbo. Je pa to zagotovo mesto, za drugačen, 
miren dopust, resnično blizu naravi. 

 

 

--- o --- 

 

Pa bodi dovolj. 

V vsakem apartmaju se dodatno nahaja mapa »Informacije in navodila našim gostom«,               
z navodili za uporabo apartmajev, ključnimi telefonskimi številkami, osnovnimi informacijami o Dugem 
otoku in njegovi ponudbi ter drugimi s predpisi zahtevanimi informacijami ter dokumenti. 

Če bo kar koli nejasno, ali moteče, nas kadar koli lahko pokličete na GSM:  +386-31-261-001 (Anja) 
ali +386-41-730-051 (Stanislav). 

Ali pa povprašajte našo oskrbnico Snježano.   

 

Želimo Vam uspešne priprave, srečno pot ter da preživite lep in prijeten dopust v Žmanu, na 
Dugem otoku, v apartmajih »VRTLI«! 

Stanislav Sraka z družino 
 

--- o --- 

 

In še prošnja. 

Če Vam karkoli v naših apartmajih ali na Dugem otoku ne bo všeč, povejte nam, brez odlašanja.  

Tisto, kar pa Vam bo všeč, pa povejte naprej, svojim prijateljem, znancem. ☺ 
 

Pridite še kaj – in pripeljite še svoje prijatelje. 

 


