
 

   
 

Följ med till Kroatien - landet som har blivit en av Europas semesterpärlor. Den här gången går färden till 
den kroatiska delen av Istrien – en liten hjärtformad halvö längst västerut, med en lång kustremsa mot 
Adriatiska havet och ett grönt bördigt landskap som breder ut sig inåt landet. Fantastisk skärgård, 

kristallklart vatten och behagligt medelhavsklimat varvat med kultur, historia, och inte minst god mat hör 
till, vilket bidrar till den perfekta kombinationen för en lyckad resa! Vi ser tryffelhundar i arbete där vi 

också får provsmaka delikatessen och besöker också en vingård där vi provar det kroatiska vinet. En 
dagsutflykt går till Slovenien där vi besöker de världsberömda Postojnagrottorna och stuteriet där de 

magnifika vita lipizzanerhingstarna till Spanska ridskolan föds upp och dresseras. Som kronan på verket gör 
vi en dagstur med båt i den lugna Limbukten som ger oss enastående naturupplevelser!  

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAG 1 - TILL ISTRIEN           
Avresa under morgonen mot Arlanda och vårt mål 
för resan denna gång är den kroatiska delen av 
halvön Istrien, som även sträcker sig in i både 
Slovenien och Italien vilket gör att kultur, språk 
och gastronomi har influerats av alla länderna, 
vilket ger det bästa av flera världar. Avresa med 
Lufthansa mot Venedig kl 13.05 ( prel ), med 
mellanlandning i Frankfurt. Inga måltider ingår på 
flyget, men det går att köpa något lättare ombord 
för den som så önskar. Vid ankomst till Venedig ca 
kl 17.30 väntar vår buss och chaufför som skall 
följa oss på våra utflyktsdagar.  Vi äter 
gemensam middag och kör mot Istrien där vi 
passerar över den slovenska gränsen vidare in i 
Kroatien innan vi kommer till den pittoreska 
staden Umag, med anor från romartiden och som 
även har varit under venetianskt styre. Under 
hela vår vistelse bor vi i utkanten av staden på 
Hotel Sol Umag precis vid stranden med underbar 
utsikt över Adriatiska havet. Efter incheckning 
kanske någon vill utforska omgivningarna på egen 
hand innan det är dags för en god natts sömn. Ca 
210 km 
 
DAG 2 – SLOVENIEN –  
POSTOJNAGROTTORNA OCH LIPICA  
Efter frukost väntar dagens utflykt. Vi kör inåt 
landet och över gränsen till Slovenien innan vi 
kommer till dagens första stopp, Postojna-
grottorna, som är Europas största droppstens-
grottor. Grottsystemet är 20 km långt och fullt 
med fantastiska stalaktiter och stalagmiter. Ett 
eldrivet tåg tar oss in i det underjordiska 
systemet med stora salar som skapats under 
miljontals år. Temperaturen i grottorna är alltid 
runt 10 grader och väldiga, glittrande, ekande 
stensalar med droppstensformationer i alla 
storlekar möter oss här. Tillbaka ovan jord är det 
dags för lunch som vi äter gemensamt innan vi 
fortsätter till nästa mål som är det berömda  

stuteriet i Lipica där de magnifika vita hingstarna 
som Spanska ridskolan i Wien använder i sina 
dressyrnummer föds upp och dresseras. Stuteriet 
grundades redan 1580 och genom århundraden har 
traditionen med uppfödning av de världsberömda 
lipizzanerhästarna hållits vid liv och historien  
kring de vackra hästarna är mycket intressant  
även för den som inte är hästintresserad. Vi får  
en guidad tur genom stallarna och de vackra  
omgivningarna innan det är dags att vända  
tillbaka till Umag igen, där middag väntar på  
hotellet. Ca 180 km  
  
DAG 3 – UMAG PÅ EGEN HAND 
Frukost på hotellet och sedan har vi dagen fri  
för att utforska omgivningarna på egen hand  
och efter eget intresse. Umag är idag främst  
känt för fina stränder, och den som vill sola  
och bada har alla möjligheter, då vi bor precis  
vid den stenlagda stranden. För den som hellre  
badar i pool finns också det alternativet att  
välja på. Med anor från romarriket var Umag  
redan på 600-talet en viktig hamnstad och  
den som tröttnar på sol och bad kanske hellre  
tar en promenad utmed den fina strand- 
promenaden och marinan eller tar en tur in till  
centrum och strosar runt på de kullerstens- 
belagda gatorna i de gamla stadskvarteren.  
Titta närmare på den gamla stadsmuren från  
900-talet, de vackert utsmyckade husen från 
1400- och 1500-talet eller varför inte ta en  
titt på den vackra Mariakyrkan från 1700-  
talet. Här finns också gott om restauranger och 
uteserveringar för den som vill utforska det  
kroatiska köket och med närhet till Italien finns  
också möjlighet att ta båt till Venedig – vår  
reseledare hjälper gärna till om önskemål finns.  
Framåt kvällen är det åter dags för gemensam  
middag som vi även idag äter på hotellet.   
 
 
 
 
 

 
Avresa: 9/9 2023 
 
Pris:  16 495:-  
Pris för medlem i Björcksklubben: 15 995:- 
 
I priset ingår: 
Transfer till Arlanda t/r, Flygresa med 
Lufthansa t/r inkl flygskatter, resa med 
helturistbuss enligt program, del i 
tvåbäddsrum på Hotel Sol Umag, 7 x 
frukost, 7 x middag – antingen serverad 
eller i bufféform. Lunch dag 2, 4 och 6. 
I programmet förekommande utflykter och 
entréer. Reseledare 
 
Tillägg/person: 
Enkelrum:  1 750:- 
 
Valuta:  
Kroatiska Kuna, HRK,  
Euro 
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Järna, Södertälje 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group 
 
 
Valutadag: 18/11-22 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 
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DAG 4 – TRYFFEL OCH VIN 
Som vanligt börjar vi med god frukost innan  
det är dags för dagens äventyr. Vi kör inåt  
landet och i trakterna av de medeltida   
städerna Buzet och Motovun spenderar vi vår  
dag som går i gastronomins tecken. I ek- 
skogarna i dessa trakter växer tryffel – en av  
de mest exklusiva delikatesser som finns!  
Under hösten är det säsong för den vita  
tryffeln, som är den som anses finast,  
men här finns också flera arter av svart  
tryffel som har en längre säsong och också är  
ett exklusivt inslag i den lokala matlagningen.  
De dyrbara svamparna ligger gömda under  
jord och är därför mycket svåra att hitta,  
men idag är det vanligt med specialtränade  
hundar som med hjälp av sina luktsinnen kan  
nosa rätt på den värdefulla tryffeln. Hos  
familjen Karlic på Karlic Tartufi, får vi lära 
oss mer om tryffel och följa med och se  
samspelet mellan hund och ägare i jakten på  
de gömda skatterna. Vi får också smaka av  
denna delikatess i samband med lättare lunch  
innan det är dags för nästa kulinariska  
upplevelse. Vin från Istrien är på frammarsch  
vilket vi också måste prova. Klimatet och  
miljön är som gjord även för vinodling och på  
Roxanich Winery vid Motovun väntar en  
provning av 5 sorters vin tillsammans med  
tilltugg i form av Istriskt kallskuret, ost och  
bröd. Framåt kvällen är vi tillbaka i Umag, där  
vi äter gemensam middag.  Ca 100 km    
 
DAG 5 – ROVINJ OCH FOLKLOREAFTON 
Efter frukost har vi förmiddagen på egen  
hand att njuta av sol, bad eller varför inte en  
 
 
 
 
 

skön promenad innan vi under eftermiddagen 
åker till Rovinj – staden som pga sitt härliga  
läge på en udde kallas för Adriatiska havets  
pärla. Av många anses den också som den mest 
romantiska platsen i Medelhavsområdet och 
en av Istriens vackraste städer med sin unika  
gamla stadskärna med hus i alla möjliga färger 
som är byggda på klipporna. Här får vi tid att  
på egen hand strosa runt bland labyrinterna  
av smala gränder och små mysiga torg i gamla  
stan eller ta trappstegen hela vägen upp till  
platån där skyddshelgonet Sankt Eufemias  
kyrka står som en krona medan 22 små öar 
förskönar vyn. Framåt kvällen samlas vi igen  
för middag på en trevlig restaurang, där vi  
också får uppleva traditionell istrisk dans i 
folklorestil, innan vi återvänder till Umag och 
vårt hotell. Ca 120 km  
 
DAG 6 – BÅTRESA I LIMBUKTEN 
Vår utflyktsdag börjar som vanligt med  
frukost innan vi beger oss till staden Porec,  
där båt väntar för att ta oss med på en  
heldagstur. I Rovinj gör vi strandhugg och går 
iland en stund. Strosa utmed den långa, vackra 
strandpromenaden och titta på de vackert  
målade fiske- och utflyktsbåtarna som ligger 
längs kajen, eller passa på att ta ett dopp  
innan vi går ombord igen för att fortsätta  
in i det som av många beskrivs som ett av  
Istriens vackraste naturskyddsområden.   
Limbukten sträcker sig från Rovinj-Vrsar, en 
sträcka på knappt 13 km. Med sagolikt land- 
skap med branta gröna klippor påminner  
 
  
 
 

bukten om en kanjon där de högsta bergs- 
sidorna är 230 m. Här odlas musslor och fisk 
och vi serveras lunch ombord samtidigt som vi  
njuter av de vackra vyerna. Badkläder  
kan vara bra att ha om det eventuellt skulle 
ges tillfälle till ett dopp under dagen. Framme 
i Vrsar får vi också en liten stund i denna  
medeltida lilla stad som kvinnotjusaren  
Casanova besökte vid några tillfällen, vilket 
han beskrev i sina memoarer. Efter en  
dag på havet med mycket frisk luft och många  
intryck kommer vi åter till vårt hotell framåt 
kvällen där middag väntar.  
Ca 80 km 
 
DAG 7 – UMAG PÅ EGEN HAND 
Idag kanske sovmorgon lockar innan frukost  
och sedan har vi hela sista dagen att spendera 
allt efter eget intresse. Sola, bada eller passa 
på att shoppa lite innan vi åter samlas för 
middag på hotellet.  
 
DAG 8 - TILLBAKA TILL SVERIGE 
Frukost och några timmar på egen hand innan 
det är dags att påbörja resan hem till Sverige 
igen. Tillfälle till mat och dryck på egen hand 
under dagen och i Venedig säger vi tack och 
farväl till vår chaufför innan det är dags för 
avresa mot Arlanda med Lufthansa kl 19.20 
( prel ), med mellanlandning i Frankfurt.  Inga 
måltider ingår på flyget, men det går att köpa 
något lättare ombord för den som så önskar. 
Vid ankomst till Arlanda ca kl 23.55 står vår 
buss och väntar för att ta oss till hemorten.  
Ca 210 km 
 
 
 
 
  

Hotell på resan: 
Hotel  
 Hotel Sol Umag, Umag -  www.plavalaguna.com/en/hotels/sol-umag 

                                                     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! 

 


