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RogoznicaKroatia
Avreise 14.august 14 dager KUN kr 14 990,-

Nytt hotell!
DeLuxe rom

Luksus sol og Bad
Xtra tilbud til de av Dere som har lyst til å nyte fine og varme
dager ved koselige Rogoznica i Kroatia. Selve hotellet ligger 2
km fra sentrum, helt nede på stranden.
I skrivende stund er hotellet under bygging men du kan se bilder
på venstre side, alle får enten Deluxe rom eller egen leilighet begge deler har sjøutsikt og balkong. Hotellet ligger på stranden
men har også eget basseng.

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
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setter kursen for byen Nürnberg. Vi kjører via Hamburg,
Hannover og Kassel og frem til Hotel Arvena Park for middag
og overnatting

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.

Reisefakta
• Bussreise
• Båtreise Gøteborg - Kiel t/r
• 4 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom

Dag 4: Zagreb - Split - Rogoznica
Vi kommer frem til vårt feriemål, Perla Hotel i Rogoznica
hvor vi skal bo i 7 netter, nyte varmen, god mat, hyggelige
mennesker og bare ha det godt! Vi sjekker inn på rommene og
finner oss godt til rette før vi møtes til info møte.

• 13 frokost

Dag 5 - 10: Rogoznica

• 13 middag hvorav 2 inkl drikke

Vi nyter hver dag, frokost og middag er inkludert og med
egen buss og sjåfør på stedet så vil det bli lagt opp til noen
utflukter for de som ønsker ett avbrekk fra sol og bad

• 7 netter på nybygde Hotel

Perla med plass i dobbelt
Deluxe rom eller leilighet

Dag 11: Rogoznica - Split - Wels i Østerrike

• Sjåfør/Reiseleder og buss på

stedet
Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 4990,Utvendig lugar på Stena t/r kr.
390,- pr pers når to deler
Turistskatt i Kroatia ca 115 kr
Valuta: Euro. Kroatia har egen
valuta som veksles i landet

Vi har hatt vår siste natt på dette fine stedet for denne gang.
Kjetils Buss står klar på morgenen for å kjøre oss til Welz og
Østerrike for middag og overnatting . Turen går via Split for å
hente våre cruisende gjester

Dag 12: Wels - Magdeburg
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.

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.

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.

