
Kroatien - Rovinj

BESKRIVNING

Kroatien - Rovinj

12 dagar

En välgörande resa för kropp och själ till Istrien, halvön i

nordvästra Kroatien. Klimatet är underbart liksom det

klara turkosa vattnet. Invånarna är mycket trevliga och

maten är superb. Vi bor på ett elegant hotell och

varierar tillvaron med lediga dagar vid poolen eller

stranden och spännande utflykter.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

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 tolv.

Utflykter enligt programmet, entré till Postojna grottorna

och amfiteatern i Pula, båttur och en vinprovning. Färje-,

bro- och vägavgifter, serviceavgifter, moms samt

reseledare. Eventuella övriga entréavgifter och utflykter

tillkommer.



Dag 1 – Hemorten-Dessau

Vi lämnar Skåne på morgonen och tar oss över bron till Danmark för färd söderut. I Gedser tar vi färjan till Tyskland där

vi fortsätter på snabba motorvägar förbi Berlin till Dessau. Här ska vi bo en natt på Radisson Blu Hotel Fürst Leopold i

Dessau där även middag väntar.  

Cirka 56 mil.

Dag 2 – Dessau – Golling

Vår färd fortsätter förbi Leipzig ner genom södra Tyskland. Bergen blir högre, skogarna djupare och dialekten gladare.

På eftermiddagen passerar vi gränsen till Österrike. Här gör vi en liten avstickare så vi får en vacker vy över det sköna

Salzburg. Det är bara en liten bit kvar sedan ner till Golling där vi bor en natt på Hotel Gasthof Hauslwirt. Här smakar det

bra med middag på kvällen.   

Cirka 65 mil.

Dag 3 – Golling – Rovinj

När vi ätit frukost fortsätter vi genom Österrike och den vackra naturen som omsluter oss på båda sidor. Vi rullar fram

genom Tauerns mäktiga bergsområde till den Slovenska gränsen. Vi fortsätter söderut in i Kroatien och ner till Adriatiska

havet. Vi har en liten bit kvar tills vi anländer till Rovinj Adriatiska havets pärla. härifrån tar vi båten som går en gång i

timmen och tar cirka 15 minuter för att ta oss ut till paradisön där vårt 4-stjärniga Hotel ligger. Ö Hotel Istra, Creveni

Otok är ett fantastiskt hotell som kommer att vara vårt hem de närmaste dagarna. Det är ett mycket fräscht hotell

varifrån man har tillgång till flera typer av stränder (strandstol och parasoll ingår). Här finns både stor inomhus och

utomhus pool, bubbelpooler och bastur.  Naturligtvis har alla rum luftkonditionering, Internet, TV, telefon och hårtork. Här

äter vi gemensam middag varje kväll.  Cirka 40 mil.

Dag 4-9 Rovinj

Under vår vecka i Kroatien kan man välja om man vill stanna på vår resort och njuta av sol och bad eller kanske ta en

cykeltur eller vandring genom den vackra naturen med mjukt rundade pinjebeklädda berg. Man kan också ta båten till

Rovinj och kanske promenera från huvudtorget via Balbis båge, som är en av stadens sju portar till den

kullerstensbelagda Grisiagatan, kantad av butiker och gallerier men som också visar medeltida spår. Här kan vi se det

venetianska arvet i stadsbilden när vi vandrar fram förbi trånga gränder. Gatan slutar vi S:t Eufemia kyrka tillägnad

stadens helgon. 

Vi erbjuder också en del utflykter som ingår i resans pris. 

Det ingår en stadsrundtur i Rovinj. Vi fortsätter härefter söderut till Pula som är den största staden i Istrien, hit åker vi för

att shoppa loss. Ett besök på den stora matmarknaden är något man inte får missa. I Pula finns även en del lämningar

från romartiden. Mest iögonfallande är den stora Amfiteatern, här hölls förr gladiatorspel för cirka 23000 åskådare. Här

hålls fortfarande föreställningar men nu i musik och dans och för något färre och lugnare åskådare.

En dag åker vi till den vackra orten Opatija som har gamla anor. Uppsvinget kom på 1800 -talet när en rik affärsman



upptäckte den fantastiska oasen och valde att uppföra sin Villa Angiolina här. När hans nobla vänner kom på besök och

såg denna underbara plats, ville de komma tillbaka på kur och hotell uppfördes. Det är denna tid som gett kurorten sin

kejserliga prägel. Vi får tid att strosa runt i staden och kanske besöka den botaniska trädgården som idag omger den

ursprungliga villan

En något annorlunda tur går norrut för att besöka de världsberömda grottorna i Postojna. Det är Europas största

grottsystem och vi gör en tur in i berget med tåg och promenerar sedan runt i de stora salarna. På tillbakavägen gör vi

ett besök på Veralda där vi får prova de kända vinerna och olivoljan

En av eftermiddagarna gör vi en härlig båttur på det turkosa havet till den gamla vackra fiskebyn Vrsar.

Vår reseledare är alltid till hands både på utflykterna och de lediga dagarna, och kommer med förslag som passar just

er. Vi bor nära det anrika Porec så kanske vill någon åka dit. I vilken ordning vi gör utflykterna kan variera.

Dag 10 – Rovinj – Kufstein 

Då var det dags att ta farväl av Novigrad och vårt hotell och påbörja hemresan. Vi lämnar kusten och reser på vackra

vägar in i Alperna via Slovenien till Österrike och Felbertauern. Målet för dagen är Kufstein där middag och övernattning

väntar.  

Cirka 40 mil.

Dag 11 – Kufstein – Leipzig

Efter frukost fortsätter vi vår färd norrut. Vi åker över gränsen in i Tyskland och tar oss upp till Leipzig där vi ska bo en

natt på Lindner Hotel Leipzig. Här äter vi även middag. Cirka 52 mil.

Dag 12 – Leipzig – Hemorten

Vi lämnar Leipzig på morgonen för att ta den sista etappen hem. Färden går förbi Berlin upp till Rostock där färjan

väntar på att ta oss över till Danmark. På kvällen åker vi över bron och är efter en härlig resa i soliga Kroatien hemma

igen fyllda med ny energi och många härliga semesterminnen!  Cirka 62 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


