Markarskas Riviera
- med bl.a. Brac, Hvar, Mostar og Split
Kroatia er et fantastisk land i sørøstlige Europa. Det grenser til Italia i vest, og i likhet med
sitt noe mer kjente naboland nyter også Kroatia godt beliggenheten rett ved det fristende
Adriaterhavet. Her er det massevis av sol, lekre strender og velholdte kulturelle
severdigheter - i tillegg til at prisnivået er mye lavere her enn mange andre europeiske
destinasjoner. En reise til Kroatia må simpelthen inkludere et besøk til landets mange og
svært vakre øyer som ligger til i Adriaterhavet utenfor kysten, med Italia på andre siden
mot vest. Denne flotte delen av Middelhavet består av herlig, varm sjø med ideelle forhold
for badeliv. Makarska Riviera, er en av de mest berømte turistdestinasjonene i Kroatia.
Her kan man spasere langs strandpromenaden og nyte autentisk dalmatinsk mat og vin.
Dag 1. Hjemsted – Makarska
Busstransport til Oslo Lufthavn med flyavgang
på formiddagen. Ved ankomst Split blir vi møtt
av vår lokalguide som følger oss til Makarska
og Tucepi hvor vårt hotell ligger. Tucepi er et
lite sted med en herlig strandpromenade med
mange koselige restauranter. Etter innsjekk blir
det en ”bli kjent runde” i dette vakre område.
Middag på hotellet om kvelden.
Dag 2 - 3. Utflukt til Brac og Hvar
Sammen med vår lokalguide tar vi turen ned til havnen hvor vi i dag skal besøke øya Brac
kjent for sin geologi og er en av de største øyene i det kroatiske øyriket. Det dyrkes mye
blant annet oliven, vindruer og sitrusfrukter. Venezia og Det hvite hus i Washington er
tuftet på stein herfra. Som resten av Kroatia omgis Hvar av krystallklart vann og vakker
frodig natur. De første turistene kom til Hvar allerede i 1868, men det er først de siste
årene som øya er blitt veldig populær blant nordmenn. Til lunsj anbefales fersk fisk og
skalldyr, ofte får du selv velge din egen fisk ut i fra hva som er dagens fangst. Hva med et
glass kroatisk øl med litt Pršut som er tørket skinke, ikke helt ulik de mer kjente skinkene
Parma og Serrano.
Dag 4. Utflukt til Mostar
Turen i dag går til Mostar som har en grusom historie som
inkluderer massehenrettelser, systematiske voldtekter og
etnisk rensing. Mange av byens bygninger er fortsatt fulle av
kulehull. Vi besøker den unike gamlebyen med den flotte broen
Star Most. Med god hjelp fra verdenssamfunnet har Mostar
møysommelig fått gjenbygd sine historiske byggverk. I dag er
det en fryd å rusle rundt blant de lave husene av naturstein
med sine ujevne steingater.

Dag 5. Utflukt til Split og Trogir
I dag besøker vi Split som er Kroatias nest største by. Her finnes både imponerende
arkeologiske severdigheter og flotte strender. Split har et stort utvalg av restauranter i alle
kategorier. Trogir ligger i sentrale Dalmatien, og regnes for å være en av de vakreste
byene langs den adriatiske kysten. Broer forbinder Trogir med fastlandet og den
nærliggende større øyen Ciovo. Under dagen spiser vi individuell lunsj på en av de mange
hyggelige restaurantene i Trogir.
Dag 6. Dagen er din
I dag kan du slappe av eller nyte noen av de vakre småbyene som ligger langs kysten.
Middagsservering på hotellet.
Dag 7. Makarska – Hjemsted
Etter frokost takker vi for oss og setter kursen tilbake til Split med ankomst Oslo Lufthavn
utpå ettermiddagen. Busstransport tilbake til vårt hjemsted. På gjensyn!

REISEFAKTA:
8 dagers tur
Avreisedato: 21.05 /24.09
Pris pr. person: kr. 9.395Prisen inkluderer:
 Busstransport, Hjemsted – Oslo Lufthavn
tur og retur
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Split tur og
retur inkludert skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 6 Hotellovernattinger, 4- stjernes hotel
inkludert 6 middager, 6 frokoster
 Båttur til øyene Brac og Hvar
 Besøk til Mostar, Split og Trogir
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.700.Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

