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OPATIJA I KROATIA
ADRIATERHAVETS PERLE
Avreise 26.september - 11 dager kr. 10 990,-

REPRISE!

Opatija

Til knallpris!!

Opatija er kjent som
Adriaterhavets perle og
Dronningen av turisme, en
bemerkelsesverdig badeby
med en lang historie med
turisme som strekker seg
tilbake til 1844. Stopp opp et
øyeblikk i denne Midelhavsoasen, lukk øynene og
sannsynligvis vil du føle byens
rike kulturarv - og kanskje høre
fotsporene fra fortiden.

Kvarner bukta
Opatija ligger i Kvarnerbukta
ved foten av Ucka-fjellet, ca 13
km vest for havnebyen Rijeka,
Kroatias tredje største by.
Opatija som er sentrum av
Rivieraen her er omgitt av
mange små byer og landsbyer,
fra Lovran til Volosko - alle
forbundet med den koselige
strandpromenaden Lungo
mare

Hotel
Hotel Gardenija*** befinner
seg fargerikt og sentralt midt i
Opatija, men likevel rett ved
havet. Som navnet tilsier så er
tanken rundt interiøret i felles
områdene grønt og hage
historier med innslag av
antikke og blomstrende
detaljer - sjarmerende vil vi så
absolutt si!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg:
Den første dagen går ferden til Göteborg. Det blir tid til flere
hyggelige pauser langs veien før vi sjekker inn på Stena Line
sin ferge til Kiel i god tid før avgang. Vi koser oss ombord
med 3-retters middag mens vi seiler avsted mot Tyskland

Dag 2: Kiel - Nürnberg
Etter en god frokost ankommer vi Kiel i Tyskland kl.09.15. Vi
setter kursen for byen Nürnberg. Vi kjører via Hamburg,
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Hannover og Kassel og frem til vårt hotell for middag og
overnatting.

Dag 3: Nürnberg - Opatija
Vi skal i dag gjennom Alpene, og passerer byer i Tyskland,
Østerrike, Slovenia før vi kjører inn i Kroatia og frem til vårt
feriemål, flotte og fargerike Opatija. Her skal vi bo bra og
fargerikt på hotell Gardenija. Fine rom, flott beliggenhet og
morsomme detaljer. Istria hvor vi nå befinner oss betegnes
ofte som Kroatias Toscana.

Reisefakta:
• Bussreise
• Båtreise Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig
dobbeltlugar
• 3 hotellovernattinger underveis

med plass i dobbeltrom
• 10 frokost
• 10 middag hvorav 1 inkl drikke
• 5 hotellovernattinger på Hotel

Gardenija i Opatija

Dag 4 - 7 Opatija - Kroatia
5 netter skal vi bo på dette fine stedet, dagene fyller vi med
felles opplevelser og mulighet for utflukter, god mat og
drikke, avslapning og kos. Frokost og middag hver dag på
hotellet.

Dag 8: Opatija - Kuchl
Om morgenen etter frokost står Kjetils Buss klar for å gi oss
en ny flott dag på hjul. I dag skal vi ikke forflytte oss så langt,
noe som betyr at vi har god tid for å se litt ekstra underveis
før vi kommer frem til Gasthof Mühlthaler for middag og
overnatting. Vi overnatter i Østerrike, kun ca 20 km fra
Salzburg.

• Guidet rundtur i Opatija med

lokalguide
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr.1990,Utv lugar på Stena kr.350 pr pers
t/r med plass i dbl lugar.

Utflukter:
Info kommer underveis
Valuta .Euro. Kroatia har egen
valuta som veksles i landet.
Debet-og/eller kredittkort

Dag 9: Kuchl - Magdeburg
Etter en god natt søvn kjører vi over grensen inn til Tyskland
før vi vender vi snuten videre nordover forbi München,
Nürnberg og frem til Magdeburg for middag og overnatting.
Flere stopp underveis

Dag 10: Magdeburg - Kiel
Etter frokost fortsetter vi vår ferd gjennom Tyskland. Vi
ankommer Kiel i god tid før Stena Line sin båt klapper fra kai
kl.18.45. Ombord koser vi oss med turens siste felles middag
og en god natts søvn.

Dag 11: Gøteborg - Østlandet
Etter en god frokost, og med alle ombord i bussen, kjører vi
E6 hjemover. På norsk grunn begynner folk å forlate oss for
denne gang og i løpet av kvelden er alle hjemme.

