Rundresa Kroatien 30/9 – 7/10

30/9 Vi flyger direkt från Luleå
kl.18.10 och ankommer Split kl.
21.45. Här väntar en transfer som
tar oss ner till orten Makarska och
till vårt hotell Hotel Dalmajica. En
lättare kall tallrik väntar vid
incheckning.

1/10 Kort guidad tur genom
Makarska till fots vid ca 13:00

2/10 Omis flodtur

Följ med oss till orten Zadvarje och upplev den
lokala marknaden – en 300 år gammal tradition.
Dagen fortsätter till Omiš som har en historia som
tillhåll för pirater. Vi tar en guidad promenad
genom gamla staden och du får tid på egen hand.
Vi träffas igen vid floden Cetina där en båt tar oss
igenom det vackra landskapet. Båtturen leder till
”Radmanove mlinice”, en gammal kvarn som
numera är en restaurang, där vi äter en god
trerätters lunch under de 500 år gamla
Platanträden.

3/10 Båtutflykt Brac och Hvar. Upptäck Kroatien
från havet på denna avslappnande båtutflykt i
Kroatiens skärgård.
Vi styr skutan mot ön Hvar och de små charmiga
orterna där man verkligen får se det genuina ölivet. Vi äter lunch på båten innan färden går
vidare mot den södra sidan av ön Brac och den
lilla orten Bol som är mest känd för stranden
Zlatni Rat. Den spjutspetsliknande
klapperstenstranden sträcker sig några hundra
meter rakt ut i det Adriatiska havet och ändrar
form beroende på vindar och havsströmmar.

Vid sämre väder kan vi ändra rutt.

4/10 Fri dag

5/10 Avresa mot Ston vid
8:30, framme ca 10:30.
Presentation om orten.
Fri tid mellan 11-12,
därefter lunch. Avresa
14:00, framme 15:30 i
Dubrovnik där vi tar en
guidad tur mellan 15-16.
Egen tid 16-18. Avresa 18
till hotellet då vi checkar
in och äter middag.

6/10 Fri morgon i Dubrovnik till kl.13:00
Kl.10.00 avresa till Gamla stan för den som vill.

Vi tar oss till Neretva och kommer till Lopoc runt kl.15.00.
Vi tar en tur i traditionella båtar på floden Neretva, På
båten serveras lufttorkad skinka, ost och vin. Efter
flodturen plockas mandariner, gästerna kan plocka upp
till 3 kg mandariner som dom får ta med sig hem. Avresa
från Neretva ca kl. 18:00
Ankomst till Makarska ca kl. 19:30
7/10 Hemresa.

11 995 kr per person, del i
dubbelrum.
Enkelrumstillägg 1 970 kr

Min antal deltagare
per den 29 juni 25
personer

I resans pris ingår:
Flyg Luleå- Split t/r inkl. bagage och transfer.
Smörgås och kaffe/The ombord.
7 övernattningar inklusive halvpension (frukost och middag)
Svensktalande reseledare som ansluter vid ankomst till Split.
Utflykter enligt program

Kontrollera era avbeställningsskydd.

Hotell Dalmacija,
Makarska
www.kroatienspecialiste
n.se/hotell-dalmacijamakarska

Hotell Adria, Dubrovnik
www.hotel-adriadubrovnik.com/

För bokning kontakta NEX Travel
Luleå
0920-21 10 00
www.nex.se

Piteå
0911-140 00
www.nex.se

Gällivare
0970-130 35
www.nex.se

