
Kroatien runt

BESKRIVNING

Kroatien runt med Montenegro flyg t/r

8 dagar 

Få länder erbjuder så mycket skönhet som Kroatien - en

enastående kultur och arkitektur samt en helt fantastisk

natur. Under vår rundresa upplever vi dels den

fantastiska kusten med Medelhavets pärla Dubrovnik,

men också de sagolika nationalparkerna som Krka

vattenfallen och Plitvicersjöarna och huvudstaden

Zagreb. Vi gör även avstickare ner till paradiset

Montenegro.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Dubrovnik och

Zagreb-Köpenhamn. Resa i modern helturistbuss med

alla bekvämligheter. Övernattning i dubbelrum med

dusch och wc. Halvpension d.v.s middag dag ett t.o.m

frukost dag åtta. Utflykter enligt programmet, båttur i

Cetina dalen inklusive lunch. Entré till Krka Nationalpark

och Plitvice Sjöarnas Nationalpark. Färje-, bro- och

vägavgifter, serviceavgifter samt reseledare. Eventuella

övriga entréavgifter tillkommer.  Vi reserverar oss för

ändrade flygtider och flygpriser



Dag 1  Hemorten - Dubrovnik

Vi samlas på morgonen på Kastrup för att ta flyget till Dubrovnik, Adriatiska havets pärla. Här går vi ombord på vår buss

som står och väntar på att ta oss på en rundresa i landet. Vi skall bo i tre nätter på det fina Valamar Club Hotel. Kanske

lockar ett dopp i poolen eller en uppfriskande promenad innan middagen serveras.

Dag 2-3  Dubrovnik och Montenegro

Vi har nu två dagar framför oss där den ena dagen tillbringas i en av Medelhavets mest kända städer, Dubrovnik. Vi

förstår snart varför, när vi tar oss runt på en stadsrundtur i denna otroligt vackra stad full av minnesmärken och

sevärdheter efter en lång intressant historia. Här samsas nutid och dåtid på ett smakfullt sätt. Den välbevarade

fästningen runt gamla stan och den marmorbeklädda paradgatan visar på stadens betydelse en gång i tiden. Sen har vi

de mysiga gränderna, de romantiska hammockförsedda uteserveringarna, den fina stranden och det kristallklara vattnet.

Eftermiddagen har vi fri för egna strövtåg. Vill man inte gå i gamla stan kan man söka sig till den nyare delen, den mer

lyxiga Lapad. Någon vill kanske ta sig ner till hamnen och följa i Jacques-Yves Cousteaus fotsteg och utforska den

undervattensvärld som han ansåg var det vackraste han någon sin sett. Vill man däremot hålla sig ovanför ytan så är

där även ett stort utbud av båtar som gärna tar dig ut till någon av de närliggande öarna. På kvällarna äter vi middag på

vårt hotell.

Den andra dagen gör vi en utflykt till Montenegro. På bara ett par år har landet blivit ett succéresmål och även vi har

snart förälskat oss. Naturen är bedövande vacker! De höga gröna bergen sluttar ner till en lång vacker kust och ett

turkosblått vatten. Vi kör runt den bedårande Kotorbukten med små pittoreska byar som Risan och Perast till den

medeltida staden Kotor. Här stannar vi för att beskåda ringmuren och katedralen. Det finns förstås även utrymme för lite

egna strövtåg och shopping. Än så länge är här ganska lugnt men Montenegro kommer troligen att förändras när

världen får upp ögonen för dess enorma turistpotential. Så passa på att åka hit nu medan paradiset finns här.

Dag 4   Dubrovnik - Sibenik

Vi lämnar Dubrovnik efter frukost och tar oss upp längs den Makarska Rivieran. I Omis tar vi en båttur genom

Cetinadalen. Vid den gamla vattenkvarnen äter vi lunch, där finns även möjlighet att ta en promenad i den härliga

naturen innan vi åker tillbaka till Omis för att fortsätta med bussen till den vackra kuststaden Sibenik där vi tar in på

Solaris Hotel Jakov för tre nätter. Sibenik är en gammal stad grundad av Kroater men som har haft stort inflytande från

Venedig. Den ligger vid Krka flodens utlopp i havet och har en vacker naturlig hamn. Kanske vill man avrunda dagen vid

poolen eller havet. Cirka 28 mil.

Dag 5-6 Split - Trogir och Krka

Dagens utflykt går söderut till Split. Split är landets näst största stad och en riktig knutpunkt. Härifrån utgår flera buss-,

tåg- och färjelinjer och man har en egen flygplats. Vi väljer dock andra attraktioner som det färgglada torget, den trevliga

strandpromenaden och förstås de romerska palatsen som placerat gamla stan på UNESCOs lista. På samma lista

återfinns gamla stan i Trogir. Den brukar även kallas museumsstaden för sin mur, sina torn, kyrkor m.m. och ligger på

en ö som förbinds med fastlandet genom en bro. Härifrån är det inte långt tillbaka till Sibenik där middagen väntar. 



En annan utflykt börjar med att ta oss upp till Skradin här tar vi oss in i Krka Nationalpark, ett fantastiskt naturområde

med lummiga skogar, ett rikt fågelliv, ett flod- och sjösystem som bildar storslagna vattenfall en del med en bredd på

hundra meter och andra med en höjd på uppemot 45 meter. På en ö mitt i flodarmarna siktar vi det bildsköna klostret.

Efter att ha vandrat runt i området avslutar vi dagen med ett besök i den yngsta av de större städerna längs kusten;

Sibenik. Den här staden är så ung att den grundats av kroaterna själva men detta skedde ändå redan på 1000-talet.

Efter strövtåg på stan återvänder vi till vårt hotell i Sibenik.

Dag 7  Sibenik - Zagreb

Efter frukost tar vi farväl av Primosten och kusten och reser istället inåt landet riktning Zagreb. På halva vägen gör vi en

avstickare till nationalparken Plitvicer Sjöarna. Här i de skogiga bergsområdena finner vi 16 sjöar sammanbundna

genom vilda vattenfall. Denna unika oas har funnits på UNESCOs lista sedan 1979. På eftermiddagen anländer vi till

landets huvudstad Zagreb. Stadens historia går tillbaka 900 år i tiden och är en riktig skattkista vad gäller

mellaneuropeisk konst och kultur. Här blandas gammalt och nytt bland berg och floder, museer och gallerier. Vi

övernattar på centralt belägna Hotel I där även kvällens middag serveras. Varför inte sedan avsluta kvällen på en mysig

uteservering och njuta av det angenäma klimatet. Cirka 36 mil.

Dag 8  Zagreb - Hemorten

Då är det dags att ta farväl av det vackra Kroatien. Men innan vi åker får vi tid till att se närmare på Zagreb. Här finns

bra shopping oavsett om man väljer märkesbutiker eller marknadstorget Dolac, intressanta museer och spännande

arkitektur. Vi rekommenderar även ett besök i de äldre stadsdelarna som nås via trappor eller kabelbana. På kvällen tar

vi oss ut till flygplatsen för färd mot Kastrup. 

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


