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SKJÆRGÅRDS CRUISE I KROATIA
(MED PRIVAT YACHT )
Avreise 14.aug - 14 dager kr. 21 990,-

Velkommen ombord
Split - Trogir - Bol Brac -Jelsa- Vis Korcula - Mljet Makarska - Pucisca og
Omis
Vi kjører til Kroatia med vår
flotte buss, flere overnattinger
underveis. Ved ankomst Split
går vi ombord i vår private
Yacht som vil være vårt bosted
de neste 8 dagene. Vi har
frokost ombord hver dag,
samt 4 retters hjemmelaget
lunsj. Dagene nyter vi på dekk
med mange fine inntrykk,
bade-stopp og mye hygge.
Hver dag ca. kl.16.00
ankommer vi en ny øy/by hvor
vi legger til kai midt i
sentrum. Vi blir liggende til
kai frem til neste morgen slik
at man kan komme og gå som
på ett hotell.Reiselederen
legger opp til felles program
for de som måtte ønske.
Hjemturen starter lørdag
24.aug via Østerrike og
Tyskland, hjemkomst tirsdag
27.aug

Generell info:
Lugarene:
Det finnes lugarer på hoved dekk som koster
1790 kr ekstra pr pers pr uke i dobbeltlugar, og det finnes
lugarer på nedre dekk, lugarene på nedre dekk har ett ku-øye
vindu istedenfor dør ut på dekk, bortsett fra det er de
identiske. Lugarene har plass til 2 personer, eget bad med
dusj,vask og wc. Air-Condition på alle lugarer. Denne kan
kuttes i korte perioder i mangel av landstrøm

Uteområdet ombord:
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Soldekk har solsenger til alle slik at det er ikke noe stress med
å måtte ”sikre” seg en solseng før solen står opp. Utenfor
restauranten er det et fint sitte område som passer bra for litt
avslapning i skyggen.

Bading:
Turen gir mange muligheter for bading, men er også en flott
tur for de som ønsker å holde seg tørre.
For de som liker å bade kan man bade fra badeplattformen
bak på båten eller bli kjørt med mindre båt inn på land i
nærmeste vik. Vi er også så heldige at på denne båten finnes
det en «hot tub» oppe på soldekk .

Restauranten:
På øvre dekk finner vi båtens restaurant/spisesal. Her inntar vi
frokost og lunsj. Selvfølgelig ikke noe problem å ta med seg
frokosten ut på dekk om man ønsker å nyte av solen tidlig.
Alle drikkevarer vil bli notert på lugar nummerert deres og
betales siste kvelden ombord av den enkelte sammen med
turist skatten som ligger på ca. 40 euro pr pers.
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Split:
Split er den nest største byen i
Kroatia med litt over 200 000
innbyggere her den ligger
med sin fantastiske beliggenhet mellom fjellene og havet.
De som bor her er godt kjent
for sin selskapelige natur,
kjærligheten til musikk, god
mat og drikke, og spesielt for
sin hengivenhet til sport

Trogir:
Velkommen til en av de eldste
og mest spennende byene på
den kroatiske siden av
Adriaterhavskysten. « The
Stone Beauty» som byen ofte
blir kalt har en historie som er
mer enn 2300 år gammel.
Byen er rik på kultur og består
av labyrinter, palasser, kirker
og tårn, samt en festning ute i
havet, alt sammen skapt under
påvirkning av gamle grekere,
romere og venetianerne.

Bol
Bol ligger på den sørlige delen
av øya Brac og er den eldste
byen vi finner der. Bol har blitt
kjent som en turistoase på
grunn av Zlatni Rat/ det gylne
horn, absolutt den vakreste
stranden langs Adriaterhavet.
Stranden formes daglig av
havets bevegelser.

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 en 3-retters middag (inkl.drikke) mens båten legger fra
kai kl.18.45

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,
Hannover og Kassel og frem til Hotel Arvena Park for middag
og overnatting
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Dag 3: Nürnberg - Zagreb
Vi skal i dag gjennom Alpene, og passerer byer i Tyskland,
Østerrike, Slovenia før vi kjører inn i Kroatia og frem til vårt
flotte hotell ved Zagreb for middag og overnatting.

Jelsa
Dag 4: Zagreb - Split - Trogir
Jelsa som ligger på øya Hvar blir
ofte omtalt som en av de aller
vakreste landsbyene i Kroatia.
Jelsa er en antikk by og ble nevnt
for første gang i 1331 og navnet
har den fått etter en slags bjørk
art som vokste nær en sump i
Jelsa havn. Men i andre halvdel
av det nittende århundre tørket
sumpen inn og trærne forsvant.

Korcula
Korcula er ikke bare Marco
Polos fødeby, dette er også en by
som fortryller sansene våre med
sin tidløse skjønnhet og evig
undring over smale gangveier,
prydete palasser og elegante hus.
Den gamle byen er omgitt av
murer, og gatene er ordnet i et
fiskebensmønster som tillater fri
sirkulasjon av luft, men samtidig
beskytter mot sterk vind.
Restauranter ligger som perler
på en snor oppe på by muren en by som egentlig ikke kan
beskrives - må oppleves

Mljet
Mljet er den vakreste og mest
skogkledde øya i Adriaterhavet.
Øya består av uberørt natur,
mystikk, olivenlunder, vinmarker
og 2 saltvann innsjøer.

Vi kommer frem til vårt feriemål, DeLuxe Superior båten MS
Avangarde i Split. Vi skal bo ombord her i 7 netter, nyte
varmen, god mat, hyggelige mennesker og bare ha det godt!
Vi sjekker inn på lugarene og finner oss godt til rette før vi
møtes til felles 4-retters lunsj i restauranten
Med alle ombord legger vi fra kai og vender snuten litt
nordover mot idylliske Trogir hvor vi tilbringer ettermiddagen
og natten. Bade - stopp underveis for de som vil ta turens
første dukkert i Adriaterhavet, andre nyter kanskje av hot
tub`n ombord , solsengen eller alle synsinntrykkene fra ett av
fellesområdene. Hver kveld vil det være mulighet for felles
middag på stedene vi legger til kai.
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Dag 5- 10: Adriaterhavets perler
Pucisca
Det er den lokale steinen som
har bidrett til utviklingen av
denne byen. Steinarbeidet her
har gått fra generasjon til
generasjon gjennom tidene,og
mange palasser rundt om i
hele verden er bygget med
stein nettopp fra Puscisa

Omis
Vakker kystby i midten av
Dalmatia, ved munningen av
elva Cetina. På 13. og 1400
tallet var dette hjemmet til
kroatiske pirater:)

Hver dag besøker vi spennende havner, byer og øyer her ved
Adriaterhavskysten. Vi har halvpensjon under hele båt turen,
det vil si frokost og 4-retters lunsj hver dag. På kveldene
kjøper vi vår egen middag - reiselederen legger opp til felles
for de som ønsker - erfaringsmessig blir det ikke de største
måltidene på kvelden ettersom lunsjen og varmen fortsatt
sitter i kroppen. Båten ligger sentralt til kai hele
ettermiddagen, kvelden og natten slik at det er like koselig å
nyte kvelden ombord som iland.
Vi besøker steder som: Split - Trogir - Bol - Brac -Jelsa- Vis Korcula - Mljet - Makarska - Pucisca og Omis
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Reisefakta

Dag 11: Split - Welz i Østerrike

• Bussreise

Vi ankom Split i går ettermiddag og har hatt vår siste natt
ombord for denne gang. Kjetils Buss står klar på morgenen
for å kjøre oss til Welz og Østerrike for middag og overnatting

• Båtreise Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig
dobbellugar
• 4 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 13 frokost
• 6 middag hvorav 2 inkl drikke

Dag 12: Wels - Schweinfurt
Etter frokost setter vi kursen mot Tyskland og Magdeburg, vi
passerer blant annet München og Nürnberg før vi kommer
frem til vårt gode hotell for middag og overnatting.

• 7 x 4-retters lunsj
• 7 netter ombord på DeLuxe

Superior skipet MS Avangard
med plass i dobbellugar med
Air-Conditon, wc og eget bad
• Besøk i nevnt havner/byer og

øyer
• lån av slippers og badekåpe

Dag 13: 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.

• 1 liter vann pr dag på cruiset
• Te og kaffe hele dagen

ombord på cruiset
• Skatter og avgifter
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar t/r kr. 1790,Enkel lugar Kroatia kr. 4500,Lugar hoveddekk kr. 1690,- pr
pers når to deler
Utvendig lugar på Stena Line kr.
290,- pr pers når to deler
Turistskatt i Kroatia: ca 40 euro pr
pers
Valuta: Euro. Kroatia har egen
valuta som veksles i landet.

Dag 14: 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.

