
 

 
Följ med till Kroatien - landet som har blivit en av Europas semesterpärlor.  

Fantastisk skärgård, kristallklart vatten och behagligt medelhavsklimat varvat med kultur, 
historia, god mat och enastående naturupplevelser bidrar till den perfekta kombinationen för 
en lyckad resa!  Vi bor på fina hotell med närhet till hav och strand, gör spännande utflykter 
där även lunch ingår vid ett flertal tillfällen och för att göra den här resan till något extra 

har vi sällskap av vår svenskfödda reseledare Anne Belasic, som numera bor i Kroatien. 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 1 - TILL SPLIT OCH MLINI           

Avresa tidig morgon mot Arlanda och vårt 

mål för resan denna gång är Kroatien. 

Avresa med SAS till Split - inga måltider 

ingår på flyget, men det går att köpa 

något lättare ombord för den som så 

önskar. Vid ankomst till Split väntar buss 

och vår reseledare Anne Belasic som 

kommer att vara med under hela vistelsen 

i Kroatien.  Vi kör söderut och kommer 

under eftermiddagen till den vackra byn 

Mlini – en av Kroatiens orörda pärlor – som 

ligger strax söder om Dubrovnik.  Här bor 

vi i 3 nätter på fina Hotel Astarea med 

otrolig utsikt över Adriatiska havet och 

gångavstånd till stranden. Efter 

incheckning får vi en stund på egen hand 

innan det är dags för middag. Ca 25 mil 

 

DAG 2 - DUBROVNIK  

Frukost börjar dagen. Vi tar det lite lugnt 

på förmiddagen och åker därefter in till 

Dubrovnik som ligger längst ner i södra 

Kroatien och anses vara en av Europas och 

till och med världens vackraste städer. 

Insprängd mellan två vikar ligger staden 

och här möts gammalt och nytt på ett 

naturligt sätt. Lunch idag på egen hand. 

Den berömda huvudgatan Stradun, med sin 

blanka marmorbeläggning, slutar vid 

Luzaplatsen som var det gamla Dubrovniks 

handelscentrum. Stradun och de 

tvärgående gränderna kantas av kaféer, 

restauranger och små butiker. Uppe på 

stadsmuren kan man gå runt hela 

Dubrovniks gamla stad. Under 

eftermiddagen träffar vi vår lokala guide 

som visar oss runt i sin stad. Vår dag i 

Dubrovnik avslutas med middag på en 

trevlig restaurang innan vi återvänder till 

vårt hotell.  Ca 3 mil  

 

   

 

DAG 3 - BÅT TILL ELAFITÖARNA 

Efter frukost väntar en trevlig 

heldagsutflykt med båt till Elafitöarna.  

Ögruppens kroatiska namn, Elafiti, 

kommer från det gammalgrekiska ordet 
för hjort. Ögruppen består av 13 öar 
och holmar som sträcker sig från 

Dubrovnik åt nordväst längs den adriatiska 

kusten. Bara tre av öarna är bebodda - 

Lopud, Kolocep och Sipan. Totalt på dessa 

öar bor det ca 850 personer. Närheten till 

Dubrovnik och ögruppens vackra stränder 

och vikar har gjort Elafitöarna till ett 

omtyckt turistmål.  Vi äter gemensam 

lunch och njuter av dagen och den vackra 

arkipelagen.  Glöm inte badkläder! Efter 

en härlig dag återvänder vi till Mlini och 

vårt hotell, där vi äter gemensam middag 

framåt kvällen.   

 

DAG 4 - MOSTAR OCH SIBENIK 

Efter frukost är det dags att ta farväl av 

Mlini. Vi kör inåt landet och över gränsen  

in i Bosnien-Herzegovina.  Målet för resan  

är Mostar och här möter vi en lokalguide  

som berättar om denna vackra stad och  

dess turbulenta nutidshistoria. Staden har 

en viss orientalisk karaktär med gammal  

ottomansk arkitektur tex den berömda  

bron Stari Most som förstördes 1993 i 

samband med kriget i Bosnien. Efter  

kriget rekonstruerades bron och den  

återinvigdes 2004. Vi äter gemensam  

lunch och lämnar så småningom Mostar och  

beger oss åter mot Kroatien. Vi passerar  

Split och kommer framåt kvällen till  

Solaris Beach Resort som ligger några  

kilometer utanför Sibenik. Här skall vi bo i  

tre nätter på Amadria Park Hotel Jure 

bara ett par hundra meter från stranden. 

Efter incheckning får vi en stund på egen  

hand innan det är dags för middag.  

Ca 35 mil 

 
 

 

 

 

Avresa: 2/10 2019  

 

Pris:  14 995:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 14 595:- 
 

I priset ingår: 

Transfer till Arlanda t/r, Flygresa 

med SAS inkl flygskatter, resa med 

helturistbuss enligt program, del i 

tvåbäddsrum på angivna hotell, 7 x 

frukost, 7 x middag – antingen 

serverad eller i bufféform. Lunch dag 

3, 4, 5 och 6. I programmet 

förekommande utflykter och entréer. 

Svensk reseledare möter vid ankomst 

till Split. 

 

Tillägg/person: 

Enkelrum:  2 400:- 

 

Valuta: Kroatiska Kuna, HRK 

 

Anslutningar: 

Nykvarn, Järna, Södertälje 

 

Teknisk arrangör: RK Travel Group 

 

 

 

Valutadag 2019-02-01 

 
08-550 192 15 

www.bjorcks.se 
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08-550 192 15 

www.bjorcks.se 
 

 

 

DAG 5 - NATIONALPARKEN KRKA 

Efter frukost väntar dagens utflykt, med  

otroliga naturscenerier. 1985 utnämndes  

området kring floden Krka till nationalpark  

– av många ansedd som ett av Europas  

naturskönaste områden! Parken sträcker  

sig från Sibenik och sju mil norrut i   

landet och är ett flod- och sjöområde med  

ovanligt rik flora och fauna. Här möter vi  

en parkguide som tar oss med på en  

promenad i området där vi får uppleva och 

komma närmare den lummigt gröna 

naturen med sitt rika fågelliv, de  

stillsamma vattendragen och de storslagna 

vattenfallen i trappstegsform. Vi kommer 

också att göra en båttur i området och vi 

äter även gemensam lunch. Glöm inte  

badkläder för under dagen kan det ges 

möjlighet till ett svalkande dopp!   

Efter dagens fantastiska naturupplevelser 

beger vi oss åter till vårt hotell, där vi 

än en gång äter gemensam middag. 

Ca 30 km 

 

DAG 6 - SIBENIK OCH VINPROVNING  

Efter en god frukost åker vi in till den lilla 

staden Sibenik, som ibland kallas för 

Adriatiska havets pärla. Staden ligger 

precis vid Krka-flodens delta på den 

vackraste delen av Adriatiska havets  

 

 

 

 

östra kust. Som den äldsta ursprungliga 

kroatiska staden omnämns den för första 

gången redan 1066. Vi njuter av staden 

och äter sedan en gemensam lunch. Under 

eftermiddagen är det dags för vinprovning 

i byn Draga, som ligger i området Burnji  

Primosten. Vi provar de kroatiska vinerna 

på den familjeägda gården Baculov Dvor. 

Här odlas inte bara vin utan också oliver, 

olika typer av nötter och annat smått och 

gott. Vi återvänder till hotellet där vi  

äter middag tillsammans under kvällen.  

Ca 50 km 

 

DAG 7 - TROGIR – DALMATISKA 

ETHNO BYN 

Vår sista utflyktsdag börjar som vanligt 

med frukost innan vi beger oss till staden 

Trogir, som är ett av världsarven på 

Unescos lista. Större delen av staden 

ligger på en ö och omgärdas av mäktiga 

murar. En bro förbinder ön med 

fastlandet och Trogirs läge gjorde staden 

attraktiv för många härskare – de gamla 

grekernas, romarnas och venetianernas 

inflytande på staden är tydligt. Vi möter 

en lokalguide som tar oss med på 

en promenad genom Trogirs medeltida 

stadskärna och smala gränder och får 

 

 

Efter guidningen får vi tid att på egen 

hand äta lunch och vandra omkring i 

gränderna i denna så speciella och 

stämningsfulla stad innan vi åter beger oss 

mot Bardolino. Gemensam middag på 

hotellet på kvällen. – ca 300 km 

 

DAG 7 – OLIVOLJA - BARDOLINOVIN 

Idag kan den som vill ta sovmorgon och 

efter frukost har vi förmiddagen fri för 

egna upptåg – allt efter eget intresse. 

Strosa runt bland de små butikerna i de 

charmiga gränderna i centrum, njut av en 

glass från någon ”gelateria” eller varför 

inte ta en promenad utmed strand-

promenaden där det också finns gott om 

uteserveringar och restauranger att slå 

sig ner vid för att njuta av mat eller 

dryck. Framåt eftermiddagen samlas vi 

igen för att göra en kortare utflykt. De 

höga skyddande bergen och den stora 

mängden vatten i sjön skapar ett behagligt 

mikroklimat som inte bara får turismen 

att blomstra - det är också ett av de 

nordligaste områdena där oliver växer 

naturligt. Olivlundar och vinodlingar 

avlöser varandra och strax ovanför staden 

besöker vi vingården Azienda Agricola Cà 

Bottura. Av druvorna som odlas här 

framställs vinet Bardolino och här får vi 

vara med om en vinprovning av fem av 

gårdens olika viner. Givetvis finns också 

möjlighet till inköp för den som hittar 

favoritvinet. Vi fortsätter till den lilla byn 

Cisano precis utanför Bardolino där vi får 

veta mer om konsten att framställa 

olivolja på Museo dellólio di Olivo. Den 

milda och fruktiga olivoljan från 

Gardasjön anses vara en av de bättre i 

landet och här får vi provsmaka de 

omsorgsfullt framställda dropparna. I 

butiken finns möjlighet till inköp av både 

olivolja och andra produkter innan vi åker 

tillbaka till hotellet där middag väntar 

framåt kvällen.  Ca 20 km 

 

 

 

sedan tid att på egen hand utforska 

omgivningarna eller inta något ät- eller 

drickbart. Gatorna är bilfria och det 

finns gott om kaféer och små butiker. 

Under eftermiddagen återvänder vi till 

hotellet. Framåt kvällen väntar 

avslutningsmiddag i den Dalmatiska Ethno 

byn som ligger nära vårt hotell - en rustik 

juvel med mängder av karaktär där man  

återskapat en dalmatisk gammal by med 

små charmiga stenhus. Här förädlas  

närodlade råvaror på ett traditionellt sätt 

och blir till vin, olivolja och bröd, och här 

väntar middag och en kväll i genuin 

atmosfär.  Ca 120 km 

 

DAG 8 - TILLBAKA TILL SVERIGE 

Frukost i lugn och ro och sedan är det  

dags att säga tack och farväl till vår 

reseledare Anne för att sedan återvända 

till Sverige. Vi kör till Split där det är 

avresa med SAS mot Arlanda. 

Inga måltider ingår på flyget, men det går 

att köpa något lättare ombord för den som 

så önskar.  Vid ankomst till Arlanda står vår 

buss och väntar för att ta oss till hemorten.  

Ca 100 km 

 

 

 

 

 

 
 

Hotell på resan: 

Hotel  

Hotel  Hotel Astarea, Mlini -   www.hotel-astarea.mlini.hotels-hr.com/sv 

 
Hotel  Amadria Park Hotel Jure,  Sibenik -  www.amadriapark.com 

 

OBS!  

Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen. Vanligt ID-kort eller körkort 

räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering. 

 

Tänk på att namnet på din bokning måste stämma exakt överens med hur det står i ditt pass. 

OBS! 

 


