
TUDI LETOS ZAMENJAMO NAŠO HIŠO NA FILIPINIH ZA 
AVTODOM, JADRNICO ALI VIKEND ZA 2, 3 ALI 4 TEDNE 

Lani smo prvič zamenjali našo hišo z vsem kar imamo za avtodom z družino Knafeljc iz 
Logatca in vsi smo bili izjemno zadovoljni s to zamenjavo. 

Oni so na našem otoku, v naši hiši in z našimi prijatelji uživali v popolnoma drugačnem in kulturi, kot so ga bili vajeni, mi 
pa smo uživali z njihovim avtodomom na potovanju po Italiji, Švici in Franciji. 

 

 
 
Tudi letos pridemo v Slovenijo v času od 13. avgusta do 31. oktobra. Čas tukaj bomo izkoristili za obisk sorodnikov in 
prijateljev, poleg tega pa bi rad tudi letos pokazal ženi Melariel in sinčku Marku lepote in znamenitosti Evrope in Jadrana.  
Zame je bil vedno največji užitek potovanje z avtodomom in jadranje in zato se sem se tudi letos odločil, da v zamenjavo 
ponudimo našo hišo tukaj na Filipinih. 
 
Lani sem prebral odlično knjigo z naslovom IMETI ALI BITI, kjer avtor razmišlja, kako je možno 
uživati življenje, ne da bi poskušali imeti vse, kar nam ponuja potrošniška družba.  
Dvanajst let sem imel jadrnico v marini na Krku. Nikoli mi sicer ni bilo niti za trenutek žal, da sem 
jo kupil, sem se pa vseeno včasih vprašal: kdo ima pravzaprav koga? Ali imam jaz jadrnico, ali ima 
ona mene, saj sem zanjo zapravil letno v povprečju vsaj 8.000-10.000€, poleg tega pa je zahtevala 
vsako pomlad in jesen še kar precej mojega časa za pripravo na sezono in pripravo na prezimovanje. 
 

V sedanjem obdobju življenja sem se med IMETI ALI BITI odločil za BITI!  
Zase in za svojo družino želim, da smo srečni, veseli in sproščeni, kar je pa težko, oziroma 
nemogoče, če bi se, tako kot včasih, nenehno pehali za denar in sto stvari, ki jih z denarjem lahko 
kupimo. Vseeno, pa verjamem, da si lahko ogledamo velik del sveta in obenem uživamo, ne da bi 
za to zapravili ogromne vsote denarja.   
 

KAJ JE CILJ TEGALE MOJEGA PISANJA, OZIROMA MOJA PONUDBA? 
Našo hišo na Filipinih, z vsem kar imamo, na 
izjemno lepi parceli s pogledom na morje, 
zamenjamo za enako časovno obdobje za 

avtodom, jadrnico ali vikend v Sloveniji ali na 
Hrvaškem. Recimo za dobo 2, 3 ali 4 tednov. 
V Slovenijo pridemo od 13. avgusta do 30. 
oktobra. 

Mislim, da je to Win-Win ponudba. 
Zakaj bi bila naša hiša prazna medtem, ko 
smo v Sloveniji, vi pa tudi ne potrebujete 
avtodoma, jadrnice ali vikenda, medtem, ko 
ste na Filipinih. 
Prijatelj iz Budimpešte je na tak način že večkrat zamenjal njihovo družinsko hišo za podobno 
v Franciji, v Kanadi in še na več krajih po svetu in pravi, da nikoli niso imeli kakšnih večjih 
problemov, pa še nove zanimive prijatelje so dobili na ta način. Pred zamenjavo bi se pa seveda 
lahko dodobra spoznali preko Skypa in si obenem izmenjali še mnoge druge podatke in 

informacije. ZA VEČJO JADRNICO IMAMO POSEBNO PONUDBO OZIROMA PREDLOG – predstavljen je kasneje v tekstu! 
 



KDO SMO? 
ALEKSANDER 
Moj moto: You see things; and you say, »Why?«  
But I dream things that never were; and I say, »Why not?« 
 Predčasna upokojitev/dokupil sem manjkajoča leta - ena najpametnejših stvari, kar sem 
jih naredil v življenju 
 Leta 2016 sem v Sloveniji prodal vse, kar sem imel in se z družino preselil na Filipine, kjer 
uživamo novo življenje. Tukaj šele dobro spoznavam, kaj je to duševni mir in sreča. 
 Delam stvari v katerih uživam, z ljudmi, ki so mi všeč, toliko, kot mi paše.  
 Praktično vsak dan si vzamem čas za 
telovadbo, plavanje, meditacijo, branje knjig, bolj 
za hobi, kot pa iz nuje, pa koordiniram delo naših 
delavcev, pri preurejanju naše parcele in hiše in 

pri načrtovanju naše nove hiše z bazenom..  

MELARIEL 
 Skupaj z Markom sta nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo v življenju.   
 Ukvarja se z izdelavo spletnih stvari, snemanjem, fotografiranjem in 

fantastično kuha.  

MARK 
 5 let; ravno prav navihan fantiček, ki me ohranja mladostnega. Skupaj 

z Melariel sta osnova moje sreče in energije. 

 

KAJ DOBITE Z ZAMENJAVO ZA AVTODOM/JADRNICO/VIKEND 

 
PARCELA 1.000 kv.m. 

 hiša je oddaljena cca 200m od morja, pod 
nami je dolga bela peščena plaža 

 parcela je dvignjena cca 35m nad morjem 
 zelo lep razgled s parcele 

o na morje pod nami 
o palme v ribiški vasici Tulang Daku 
o naša hiša je na koncu prijetne ribiške 

vasice in na 
o otoček Tulang Diot, ki leži pred nami 

 parcela je ograjena z vseh strani 
 imamo mrežo za odbojko in za badbinton 
 zelenjavni vrt 

 
HIŠA - cca 55kv.m.  

 Naša sedanja hiša je relativno majhna in ni luksuzna, ne 
glede na to pa vseeno izjemno uživamo v njej, saj smo jo 
opremili tako, da nam nudi vse za udobno življenje in 
uživanje. 

 Vse podrobnosti v zvezi s hišo in opremo lahko preberete v 
prilogi na koncu 

 
GRIL IN LETNA 
KUHINJA 
 Pred hišo je letna kuhinja s tekočo vodo, umivalnikom in dodatnim 
dvojnim kuhalnikom 
 velik gril za klasično peko na oglje za ribe, čevapčiče, odojka... 
 peč za peko kruha in pic 

 
 



AVTO PICK UP - TOYOTA HILLUX 
 Kot nov 

 
MOTORNO KOLO YAMAHA 125 
YBR 

 Brezhibna 

 
 
KOLESA 

 dva mountinbika in  
 otroško kolo 

 
DVA NOVA SUP a  

 Idealno za veslanje na otoček pred 
nami s prekrasno peščeno plažo in 
obenem odličen pripomoček za 
potapljanje na dah in podvodni 
ribolov 

  

POTAPLJAŠKA OPREMA  
 3 rezervoarji za zrak - Scubapro 
 dva life saverja - Scubapro 
 dva dvojna regulatorja - Scubapro 
 tri puške za podvodni ribolov 

o dve na zrak 
o ena - elastika 

 maske, plavutke, uteži, nož, podvodne baterije.... 
  

IZJEMNO BOGATA KNJIŽNICA 
 Knjige za osebni razvoj v 

slovenščini in angleščini, 
 video-izobraževalni filmi cca 80 kom 

- angleški s slovenskimi podnapisi, 
 avdio izobraževalni programi - cca 

350, na vse teme, kar si jih lahko 
zamislite: profesionalni poslovni 
razvoj, osebni razvoj, medsebojni 
odnosi, vzgoja otrok, cilji v 
življenju, uspeh in sreča.... 

 Če ste pomislili: ja kdo se pa 
izobražuje na počitnicah? Moj 
odgovor je: kdor si želi imeti več od življenja. 
Počitnice so čas, ko lahko sproščeno 
razmislimo, kaj želimo še izboljšati v svojem 
življenju in najboljši način za napredek je to, da 
se še kaj novega naučimo, po možnosti od najboljših.  

 

KAJ LAHKO DELATE NA CAMOTESU IN KAM LAHKO GRESTE 
Plavanje Jaz grem vsako jutro plavat na bližnjo 
peščeno plažo s kristalno čisto vodo - priporočam; 
fantastičen začetek dneva. 
Tukaj so čudovite korale na globini dveh ali treh 
metrov. 
Prekrasno za potapljanje na dah. 
Scuba diving: najlepši tereni za potapljanje so pod 

stenami otočka Tulang Daku - nasproti naše parcele, na globini 20-30m, na 
globini 50 m je pa velika potopljena ladja. 



Podvodni ribolov  
Klasični ribolov z lokalnimi ribiči 
SUP-anje - prijetno veslanje do otočka nasproti nas in do plaž v okolici 

Izleti z ribiškim čolnom - naš skrbnik Ken vas lahko pelje z ribiško ladjico na izlete 
okoli otočka Tulang Daku in na najlepše lokalne peščene plaže. 
Kolesarjenje - zjutraj in pozno popoldne 
Kilometer stran od naše hiše je:

 
 

 Timubo cave - jama v kateri lahko 
plavate v kristalno čisti sladki vodi. 
 Calvario mountain - idealna za jutranji 
ali večerni tek. Z vrha je prekrasen razgled po 
celem otoku; še posebaj lepa sta od tukaj sončni 

vzhod in zahod. 
Izleti z motorjem - z 
motorjem greste lahko v 
različne resorte in na čudovite 
peščene plaže ter okoli otoka. 
Obisk resortov na otoku - najbližji resort je Aladin White beach 
resort z dobro 
mediteransko 

restavracijo - lastnik je Slovenec Roman. 
Odlična izletniška točka je tudi Lake Danao, kjer imajo tudi dva 
bazena, na jezeru lahko veslate, greste z ladjico na otoček sredi jezera, 
včasih lahko tudi jahate. Ob jezeru sta tudi dve restavraciji. 
Lahko fotografirate in snemate prelepo pokrajino, ljudi, otroke, 
sončne zahode; tudi GoPro za podvodno snemanje vam bo prav prišel. 
Na parceli je tudi mreža za odbojko in badbinton, loparji, žoge, 
pink ponk miza z loparji, TRX, uteži, viseča mreža, šah, karte... 
Tenis - če ste ljubitelji tenisa, vas bodo domačini z veseljem sprejeli medse; za igro lahko uporabite naše loparje. 
Izleti z ladjo - z ladjo greste seveda lahko tudi na sosednje otoke: Pilar, Leyte in seveda Cebu, Malapascua, Bantayan 
Island. 
 
 

KULINARIKA V KATERI UŽIVAMO  TUKAJ 
 Sveže ribe v vasi pod našo hišo  

o hobotnice, sipe, školjke vseh vrst in različne 
vrste morskih polžev 

o raki in gamberi - rake se pripravlja enako kot 
jastoge, gambere pa enako kot škampe 

 Na tržnici ali neposredno pri kmetih lahko seveda dobite 
vse vrste mesa - ljudje tukaj imajo od vsega najraje odojka. 

 Cel kup svežih morskih sadežev, ki jih jaz zaenkrat še ne jem: morski 
ježi, čudne vrste rib in ribic, morske alge.... 

 Sveža lokalno pridelana zelenjava , 
 sveže tropsko sadje; splača se poskusiti tudi stvari, ki jih prvič vidite. 
 Kokosovi orehi - voda iz njih je odlična in izredno zdrava. 
 Poskusite lahko tudi raznovrstno Filipinsko hrano, od katere pa jaz ne 

padam ravno dol. 
 

NA RAZPOLAGO VAM JE LAHKO NAŠE OSEBJE, DA 
SKRBI ZA VAŠE DOBRO POČUTJE 

 

KEN 
 Skrbnik hiše in vzdrževalec, ki skrbi za vse, kar je povezano s hišo, 

tehniko in informacijami v zvezi z našim otokom  
DEBEN – Kenov pomočnik 
LORETA 

 Skrbi za izgled parcele 
MERIBEL 

 Gospodinja, ki čisti, pere, pospravlja in po želji tudi kuha 



NAŠI PRIJATELJI, KI VAS BODO Z VESELJEM SPREJELI MEDSE, ČE BOSTE ŽELELI 
 

Povežemo vas lahko tako s tujci na otoku, kot tudi z zanimivimi Filipinci. 
 Tujci s katerimi se mi družimo so iz Amerike, Anglije, Francije, Avstralije, 
Nove Zelandije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Grčije, Belgije. 
 Druženje z njimi je zanimivo in koristno, zato ker mnogi poznajo naš otok 
mnogo bolje kot mi, obenem pa so zanimive tudi njihove življenjske zgodbe o 
tem, kaj jih je pripeljalo živet na drugi konec sveta in zakaj. 
 Veseli bodo, če jih povabite na 
kavo, pivo ali piknik in kasneje bodo 
tudi oni povabili vas k sebi. 

 

FILIPINI – 7.107 OTOKOV 
 prelepa narava, čisto morje, prijazni ljudje  
 čudoviti vulkani, slapovi, koralno morje, nebeško lepe peščena plaže 
 velemesta - tako blišč največjih nakupovalnih centrov na svetu, kot tudi 

beda in squater aree. Več lahko preberete na internetu. 
 

NAŠE MINI OTOČJE – CAMOTES ISLANDS 
 

Štirje otočki – cca 100.000 prebivalcev. 
 Pacijan Island – Naš otok; glavno mesto San Francisco 
 Poro Island – s cesto je povezan z našim otokom; glavno 
mesto Poro; otok je bolj gorat; z vrha je čudovit razgled po vseh 
okoliških otokih in za nekaj stopinj je hladneje. 
 Ponson 
Island; glavno mesto 
Pilar; nezanimiv z zgolj 
eno peščeno plažo 
 Tulang Daku 
– otoček nasproti nas; 
na njem je zgolj 
romantična ribiška 

vasica; otoček ima čudovito peščeno plažo in izjemno lepe terene 
za  potapljanje. S čolnom vas tja peljejo za 5php – 10 centov. 

Lake Danao – sladkovodno jezero – idealno za kolesarski izlet, kosilo... 
 

Naš otok mi je tako izjemno všeč, zato ker ga doživljam kot še neodkrit 
biser; večina turistov še slišala ni zanj. Na čudoviti, dolgi peščeni plaži, 
kamor grem vsako jutro 
plavat, še nisem videl 
turista. In takih plaž je 
okoli otoka še kar nekaj.  
Morda še najbolj znana in 
turistično razvita je 
Santiago beach, kjer 
lahko ob obali večerjamo 

vsi trije za 10€; primer sizzling gambas (gamberi – kot škampi) – 
120php/2,3€, steam crabs – raki na žaru – 90php – 1,7€.  
 
 

Ljudje tukaj so izjemno prijazni in praktično vedno nasmejani. Ko mi je 
enkrat počila guma na motorju se je 6 ljudi angažiralo okoli popravila 
gume, medtem ko so meni, ne da bi to prosil, postavili stol v senco in rekli, da počakam, da mi usposobijo motor. Cena za 
popravilo gume 50php – 0,8€. 
 

Camotes doživljam kot oazo miru; pravo nasprotje življenja v Sloveniji, kjer sem moral kot podjetnik delati mnogokrat od 
jutra do večera, včasih tudi vikende in kljub temu me je bilo mnogokrat strah, če bodo plačale vse stranke, če bo za 
plače, davke, če ne bo prišla kakšna inšpekcija... 
Tukaj na Filipinih ni vinjet, plačevanja parkirnin, radarjev, alkotestov in čepra imamo ogromen televizor ga ne gledamo, 
tako da nem pri dnevniku ne morejo povedali, kakšno sranje se dogaja po svetu.  
 

Tukaj se da še vedno relativno poceni kupiti krasno pacelo; in vse parcele so zazidljive. V prihodnje bomo začeli z gradnjo 
naše nove hiše z bazenom 
 



FILIPINCI 
 Večina razume in govori angleško 

o predvsem mladi in izobraženi  
o angleščina je drugi uradni jezik 

 prijazni, sproščeni in vedno pripravljeni 
pomagati  

 večinoma so zelo revni a kljub temu 
srečni 

 od otrok, do starcev - vsi nekaj delajo, 
ker vedo, da bodo lačni, če ne bodo 
poskrbeli zase. 

 Tukaj ni zavoda za zaposlovanje, ki bi skrbel za lenuhe in take, ki jih je povozil čas in prav tako ni socialnega 
zavarovanja, zato vsi nekaj delajo za preživetje. 

 Čeprav so ljudje tukaj izjemno prijazni, pa odsvetujem kakršnokoli nepotrebno aroganco in vzvišenost ali pa 
žaljenje ljudi. Filpinci so ponosni ljudje, v sebi imajo precej španske krvi in če se jim zamerite, se lahko to tudi 
zelo slabo konča. 

 

ZA KOGA NAŠ OTOK IN NAŠA HIŠA NISTA PRIMERNA 
 Za fine ljudi, 

o ki so navajeni na hotele s 4-imi ali 5-imi zvezdicam  
 Za take, ki se bodo zgražali zaradi revščine, nizkega življenjskega 

standarda ter zaradi otrok, ki tekajo okoli bosi in umazani. 
 Za tiste, 

o ki imajo tudi v tujini najraje dunajski zrezek in pečen 
krompir, čeprav si lahko tako kosilo ali večerjo pripravite 
tudi v naši hiši vsak dan. 

 Za paničarje,  
o ki kričijo ali otrpnejo če vidijo pajka, kuščarja ali 

neznano žuželko. 
 Za nergače in za negativne ljudi  

o ker ne želim, da se na našem otoki razširi virus negativizma 
ter kritikantstva in 

o če ste že zdavnaj pozabili, kako se človek sproščeno 
nasmehne, ker vas bodo ljudje čudno gledali, če boste okoli 
hodili s kislim obrazom. 

 Tukaj so ljudje revni a vseeno srečni in veseli. 
 Za komplikatorje, ki jim je tuje vse, kar je drugačno ali česar ne 

poznajo, 
o ker je tukaj vse drugačno. 

 Za cinične in vzvišene ljudi, ki mislijo da so nekaj več od lokalnega 
prebivalstva, ker imajo v žepu par sto evrov in si s tem lahko privoščojo mnogo več, kot ljudje tukaj. 

 Za take, ki ne znajo vsaj pasivno angleščine. 
 Za ljudi s kroničnimi boleznimi, čeprav je bolnica v San Franciscu cca 15 minut vožnje od naše hiše. 

 

ZAKLJUČEK 
 

ZA KOGA JE ZAMENJAVA ZANIMIVA  
Za ljudi, ki bi radi poskusili nekaj novega, nekaj drugačnega v življenju. Na ta 
način ne boste na Filipinih turisti, pač pa nekdo, ki se bo za določen čas vključil 
v življenje v drugačnem okolju in drugačni kulturi.  
 

V nekaj dneh boste zaživeli umirjeno, a kljub temu aktivno življenje. Že vnaprej 
bomo povedali prijateljem in sosedom, da prihajate in vas bodo takoj z 
veseljem sprejeli medse, obenem boste pa lahko ohranili tudi vso zasebnost v 
naši hiši na zasebni parceli, kjer vam bo na razpolago vse kar imamo. 
 
 
 
 



ZAKAJ MISLIM, DA JE TAKA ZAMENJAVA IDEALNA 
V življenju ne moremo imeti vsega, kar želimo in niti nima smisla kupovati vsepovprek vse, kar se nam zdi imenitno. 
Pred leti sem spoznal družino z ogromno hišo v Ljubljani, dvema podjetjema, vikendom na morju in na Krvavcu. 
Ti ljudje so delali dobesedno od jutra, do večera.  
Sinova nista imela niti časa za punce in njuna nočna mora je bila, kdo bo šel na vikend pokosit travo, uredit vrt in obrezat 
drevje, namesto da bi se spočila in se šla s prijatelji zabavat. Namesto, da bi uživali v vsem, kar nam lahko življenje daje 
so trpeli zaradi vsega, kar so imeli in kar je bilo treba vzdrževatI. In za povrh je bil pri njih stalno prisoten strah, če bodo 
lahko redno plačevali vse kredite, ki so jih morali najeti, da so lahko IMELI vse to. Na račun IMETI so bili oropani za BITI 
– biti srečen, vesel, sproščen. Oni so še vedno sužnji vsega, kar imajo. 
 

Mi bomo v prihodnje zgadili na naši parceli lepo novo hišo z bazenom in z ženo 
imava cilj, da bova enkrat ali dvakrat letno zamenjala to hišo z nekom na 
drugem koncu sveta za avtodom, jadrnico, vikend ali hišo v Franciji, Švici, 
Ameriki, Avstraliji... 
V njihovem naravnem okolju (kar hotel nikoli ni) bomo spoznavali njihovo 
kulturo, običaje, kulinariko in seveda lokalne lepote. In vse to zgolj za ceno 
povratne letalske karte in nekaj malega denarja za šport, užitke in ogled 
znamenitosti.  
 
 

 

V KOLIKOR STE LASTNIKI VEČJE JADRNICE GREMO 
LAHKO NA JADRANJE TUDI SKUPAJ  
Jaz sem imel 12 let 33 feetno jadrnico, pred tem sem imel gliser – 
Byliner in še pred tem sem jadrnice najmal. Čeprav sem zelo 
izkušen pomorščak, pa nebi niti želel zamenjati za več kot 36 
feetno jadrnico, ker jo nebi mogel varno upravljati z ženo, ki nima 
jadralskih izkušenj in 5 letnim otrokom, zato se lahko dogovorimo 
za skupno jadranje, vi pa boste seveda sami v naši hiši. Smo pa 
izjemno prilagodljiva in nekomfliktna družina.  
 
KAJ VAM LAHKO TAKE POČITNICE DAJO 
Spoznali boste novo dimenzijo v življenju, kako lahko uživate, ne 
da bi za to zapravili goro denarja. Obenem boste presenečeni, 
kako znajo uživati življenje ljudje, ki nimajo praktično nič  in se 
boste lahko vprašali, kako je mogoče, da je v Sloveniji toliko 
nesrečnih ljudi, ki imajo prektično vse, o čemer lahko sanjajo ti 
revni Filipinci, ki jih boste spoznali tukaj. 
 

Obenem boste pa lahko videli tudi, kako bi lahko enkrat živeli 
del leta tudi vi med prijaznimi, veselimi ljudmi, bistveno ceneje 
in bolj sproščeno. In kdo ve, morda se boste tudi vi navdušili 
nad tem, da bi imeli enkrat hiško tukaj. 
 

Za tujce, ki jih upravičeno skrbi, kako bodo živeli v Evropi ali 
Ameriki s svojo pokojnino, bomo tukaj organizirali lepo 
sproščeno življenje, trikrat ceneje, kot lahko živijo doma. Na 
Filipinih namreč ni zime, mraza, kurjave, zimskih gum, spomladanske, jesenske in zimske garderobe... 
 

In ljudje tukaj te spoštujejo in gledajo z občudovanjem, zgolj zato, ker imaš belo kožo in si tujec. 
 

 
PRILOGA 
 

NEKATERE CENE NA NAŠEM OTOKU 
 vrhunska bela riba 

o 150 - 250php – 3,5-5 € za kilogram 
 hobotnica in lignji 



o 150 - 250php – 3,5-5 € za kilogram 
 raki in kozice/škampi  

o 360php – cca 6,9€ 
 piščanec 

o 140php – 2,7€ 
 svinjski kremenatlci 

o 150php – 2,8€ 
 pljučna pečenka ali svinjska ribica 

o 250php – 5€ 
 Solata 

o 150php – 3€ 
 
 sadje 

o od 40 do 100php – 0,8 – 2€ 
 

 švedska ali tajska masaža 
 

o 250php/h – 5€ 
 
 pedikura 
 

o 30php – 0,6€ 
 
 frizer - moški 
 

o 40php – 0,8€  
 
 bencin in nafta 
 

o 39php/l oz 33php/l – 0,75/l oz 0,6€/l 
 
 večerja v resortu oz. restavraciji za nas tri  

o od *500-1.000php s pijačo vred od 9 – 20€ 
 
 kosilo za nas tri na tržnici 

o cca *250php – 5€ s pijačo vred 
 

*Cene so seveda mišljene ob normalnem naročilu, če pa kdo naroči par buteljk vina ali pa spije 3l piva, potem pa lahko 
seveda zapravote tudi več. 
 

 DELO: 
 dober zidar, mizar, varilec 

o 350-400php/dan – 6,7 – 7,6€ 
 njihovi pomočniki 

o 250php/dan – 4,8€ 
 gospodinja za pranje, pospravljanje in kuhanje 

o 250php/dan – 4,8€ 
 urejanje vrta 

o 200php/dan – 4,8€ - 3,8€ 
 

PODATKI O HIŠI - cca 45kv.m. 
 

DNEVNI PROSTOR 
 dnevni prostor s kuhinjo - cca 28 kv.m. 
 močan air condition, da vam zagotovo nikoli ne bo vroče, če si tega ne boste želeli - 2,5KS 
 kuhalnik na plin - dva gorilnika 
 električna pečica 
 dva hladilnika in dva zmrzovalnika 
 trije stropni ventilatorji 
 HI-FI in še dodatno ozvočenje 



 manjši televizor  
 Brother barvni printer, scaner, fotokopirec 
 Vremenska postaja 
 blender 
 toaster 
 100 igrač od našega Marka 

 

DVE SPALNICI 
 air condition v obeh spalnicah 
 oscilacijski ventilatorji 
 najkakovostnejši jogiji 
 velikost 2 x 5,6 kv.m. 

 

KOPALNICA 
 kopalnica s tušem s toplo vodo 
 pralni stroj 
 3.000l rezervoarji za vodo - če kdaj zmanjka vode 

 

POKRITA TERASA - cca 20kv.m. 
 z mizami in stoli 

 

GARAŽA 
 za avto, motor, kolesa 

 

DELAVNICA 
 z vsem mogočim orodjem 

 

GENERATOR 
 za primer, če kdaj ni elektrike 

 

INTERNET 
 20m stolp, ki nam omogoča brezhiben internet 
 Download - cca 10 Mbps; Upload - cca3 Mbps 
 za vsak slučaj imamo dva internetna provajderja: Globe in Smart 

 


