9 dager : 14. - 22. april 2017
Leter du etter vakre strender med krystallklart vann?
Da er kysten av Makarska i Kroatia stedet for deg! Her
finner vi en riviera som strekker seg 60 km mellom
byene Brela og Gradac. Den betegnes som den vakreste kyststrekningen på fastlandet i Kroatia.
Rivieraen er en av de mest besøkte turistområdene i

Dag 1, (lang)fredag 14. april 2017 : Stavanger/Sørlandet/Grenland - Gardermoen : Vi starter denne dagen opp etter
egen påstigningsliste på formiddagen fra
Stavanger og beregner å være på Gardermoen i kveldingen. Vi overnatter på et av
hotellene ved flyplassen - og spiser vår
middag her før vi går til ro for kvelden,
klar for nye opplevelser!
Dag 2, lørdag (påskeaften) 15. april
2017 : Oslo Lufthavn Gardermoen - fly til
Dubrovnik - buss til Makarska, ca 155
km : Vi starter med en god frokost på hotellet. Flyet går kl 06.00 og vi må være på
flyplassen i god tid før det. Vi ankommer
Dubrovnik kl 08.55 og finner, sammen med
vår norske reiseleder frem til vår kroatiske
buss og sjåfør. Bussen tar oss med nordover den vakre kysten til vårt mål for turen, Park Hotel i Makarska. Hotellet er
førsteklasses, med deilige rom som har

Kroatia, først og fremst takket være den fantastiske
kystlinjen med kilometervis med nydelige strender,
pinjetrær, rent og klart vann, samt de høye vakre
Biokovo-fjellene i bakgrunnen. Den største og mest
populære byen på strekningen heter Makarska, og
denne byen har noe å tilby alle som liker å ha litt liv
og røre rundt seg, med mange aktiviteter å velge
mellom. Det er i denne byen vi skal ha vår base i 5
hele dager og 6 netter.

aircondition. Vi spiser frokost og middag
på hotellet hver dag. Hotellet er også
kjent for god mat og flotte fasiliteter som
sjø og fjell utsikt, bassenger, boblebad og
muligheter for spa behandlinger. 90 minutter deilig massasje koster eksempelvis
like i underkant av kr 400,- pr person - og
gir virkelig følelsen av velvære og luksus.
Hotellet ligger bare noen få meter fra det
vakre, blågrønne Adriaterhavet. Vi bruker
dagene til flotte opplevelser i en betagende natur, en verden av
klart vann og hvite kalksteinsfjell. Legger du da
til hyggelige, gjestfrie
kroater og flotte utflukter, hvem kan da ha det
bedre enn oss? Det er
bare å nyte livet! For å
kikke på hotellet og dets
fasiliteter, gå inn på
www.parkhotel.hr
Dag 3, søndag (1. påske-

dag) 16. april 2017 : Frivillig båtutflukt :
For de som ønsker det vil det i dag bli tilbudt en båt tur til øya Brac. På havnen i
Makarska går vi om bord i båten som skal
bringe oss ut til denne vakre øya. Vi skal i
land på øya å kikke, og vi får også servert
deilig lunsj på båten. Pris pr person € 35,inkludert lunsj med saft og vin.
Dag 4, mandag (2. påskedag) 17. april
2017 : Frivillig utflukt til Mostar, ca 220

Utsikt fra Park Hotel

Mostar med sin berømte bro

km : Denne dagen vil vi legge opp til utflukt til Mostar, byen hvor Europa møter
Orienten. Mostar er den fjerde største
byen i Bosnia –Herzegovina, og har fått
navn etter den gamle bruen Stari most
som går over elva Neretva, og tårnene på
begge
sider,
de
såkalte
«bruvokterne» (mostari). Den 9. november
1993 ble Stari most, som hadde stått siden
midten av 1500-tallet, ødelagt av kroatiske styrker. Etter krigen ble broa rekonstruert og åpnet igjen.
Dag 5, tirsdag 18. april 2017 : Rolig dag i
Makarska : Dagen i dag er avsatt til å kose
seg på hotellet og i den lille byen hotellet
ligger i. Makarska er en hyggelig by, med
en koselig havn og mange kafeer hvor det
er deilig å sitte og nyte livet med en kopp
kaffe, en kald øl, eller et glass god kroatisk vin.
Dag 6, onsdag 19. april 2017 : Trivelig
båttur på elven Cetina : I dag vil det bli
tilbud om elvetur. Vi starter med buss fra
hotellet til «pirat byen» Omis, hvor vi
først får en guidet tur i byen, deretter
setter vi oss i elvebåter som tar oss med
på en 35 min lang båttur opp elva Cetina
til en gammel nedlagt mølle. Her er det i
dag restaurant som serverer deilig lunsj og

Fra Split

fantastisk hjemmebakt brød. Vi
blir hentet av
bussen på restauranten
og
kjørt tilbake til
hotellet i Makarska. Pris pr
person € 52,inkludert lunsj.
Dag 7, torsdag
20. april 2017 :
Utflukt til Split, ca 150 km : Etter
en god frokost på hotellet vil vi bruke denne dagen til å kjøre til Split på opplevelseog handletur. Byen Split er den nest største byen i Kroatia, og blir på folkemunne
kalt Dalmatiens hovedstad. Av severdigheter kan vi nevne Diokletians palasset, bygget av den romerske keiser Diokletian et
par hundre år e.Kr. Utfra dette palasset
vokste byen Split frem.
Dag 8, fredag 21. april 2017 : Makarska Dubrovnik, ca 155 km : I dag må vi dessverre ta farvel med Makarska og Hotel
Park og dets ansatte. Men ferien er ennå
ikke slutt; etter en god frokost kjører vi
fra Makarska til Dubrovnik hvor vi tilbringer ettermiddagen. Her får vi med oss en
lokalguide som forteller oss om fortid og
nåtid i denne vakre byen. På kvelden sjekker vi inn på Hotel Lero, for en siste kveld
i Kroatia. Også i kveld er det med middag
og hyggelig samvær. www.hotel-lero.hr
Dag 9, lørdag 22. april 2017 : Dubrovnik
- fly til Oslo Lufthavn Gardermoen - buss
Grenland/Sørlandet/Stavanger : Etter en
deilig frokost på hotellet, blir vi kjørt til
flyplassen. Her tar vi farvel med vår kroatiske sjåfør. Kl. 09.35 er det avgang med
Norwegian fra Dubrovnik til Gardermoen,

hvor vi er beregnet å være kl. 12.35. Etter
en tur gjennom tollen og henting av bagasje bærer det hjemover langs E18 og turen
går videre langs E39 for de som skal stige
av vest for Kristiansand.

Elven Cetina

9 dager
kun kr 8.990,pr person ved påmelding før 15.
januar 2017, deretter kr 9.990,Avreisedato: 14. april (langfredag)
2017 - retur lørdag 22. april
Turprisen inkluderer:
 tilslutningsreise med buss fra ditt
påstigningssted t/r Oslo Lufthavn
Gardermoen
 bussreiser som beskrevet under
oppholdet i Kroatia
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring med på hele turen
 flyreise med Norwegian Oslo Lufthavn Gardermoen - Dubrovnik t/r
 totalt 8 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4
stjerners hoteller underveis
 8 frokoster
 8 middager
 alle skatter, avgifter og bompenger knyttet til fly– og bussreisene
Tillegg for enkeltrom kr 1.650,- pr
person, totalt for alle 8 nettene.
Utfluktene til Brac og til Omis bestilles ved påmelding til turen. For
at utfluktene skal gjennomføres, må
vi ha minimum 15 påmeldte.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

