Kroatias stolthet Opatija
- en perle langs Adriaterhavet
Kroatia er et av dagens mest voksende feriesteder og det er ikke så rart med tanke
på den fantastiske naturen og landets mange opplevelser. Leter du etter små vakre
bukter, klipper og det klareste vannet du kan tenke deg, er dette landet.
Middelhavsklima med varme og tørre somre og milde vintre. Om sommeren synker
sjelden temperaturen under 20 grader, og du kan fint kose deg ute hele natten uten å
fryse. Badesesongen er beregnet å vare fra begynnelsen av mai til slutten av
oktober. Vannet i Kroatia er særdeles rent og har fått det internasjonale ”blue flag”
som betyr nettopp det. De færreste strendene i Kroatia har sandbunn, men i stedet
små hvite steiner som gjør at du får en utrolig god sikt og de fleste steder kan du ofte
se flere meter ned i vannet. Lonely Planet kåret i 2005 Kroatia til årets feriemål. De
begrunnet avgjørelsen med: " Kroatia har en spektakulær vakker kyst og skjærgård,
interessant kultur og historie, et godt kjøkken - og ikke minst den besnærende
muligheten til å kunne benytte velfungerende infrastruktur.
Dag 1. Hjemsted – Pula
Busstransport til Oslo Lufthavn med flyavgang på formiddagen. Ved ankomst Pula
venter vår lokalguide med busstransport til Opatija og vårt Hotel Kristal som blir vår
base. Middag og sosialt samvær på hotellet.
Dag 2 – 8. Opatija
Oppholdet er bergegnet for sol, bad,
fornøyelser, opplevelser samt spennende
utflukter. Hver dag spiser vi frokost og middag
på hotellet. Den første dagen bruker vi til å bli
kjent. Vi spasere langs Lungomare,
”promenadeveien” som strekker seg fra
fiskebyen Volosko, gjennom den botaniske
hagen via Slatinastranden til Lovran. Totalt er
promenaden 15 km lang og følger stranden hele tiden og du vil oppdage mange
herlige strender som innbyr til et bad. Vi kan bruke dagen til å bli kjent med butikkene
og tilbudet av lokale produkter. Enn så lenge er prisene på et lavt nivå sammenlignet
med Nordens priser. Langs Kroatias kyst ligger et øyrike av hvit kalkstein omgitt av
glassklart hav. De mange fergene i området bringer deg til spennende øyer som for
eksempel den lavendelduftene øya Hvar. Valget er ditt. Under oppholdet blir det
arrangert spennende utflukter.

Av utflukter under oppholdet nevner vi;
Lokalguide til Krk. Etter frokost drar vi på
heldagsutflukt til den kulturelle øya Krk. Krk er den
største øya av de tusen øyene i Kroatias
skjærgård. Vi kjører rundt på øya og stopper i
Vrbnik, der vi smaker på Krk’s deilige viner. Videre
til Punat ved øyas sørligste kyst. Lunsj og
vinsmaking hører selvsagt med.
Lokalguide til Istria. Sammen med vår lokalguide
går turen i dag gjennom variert landskap, grønt,
landlig og kupert – fullt av vingårder, gartnerier og
middelalderens byer og tettsteder. Vi kommer til
Buzet og følger elven Mirnas dalføre til Groznjan,
som er en kunstnerby beliggende på en høyde,
med mange gallerier og mulighet for å se og
handle malerier og keramikk. Etterpå tar vi en
pause i Motovun, der bebyggelsen klatrer oppover
fjellsiden mot festningen som ligger på toppen. Fra
festningen har vi flott utsikt over Mirnadalen.
Cruise på den Kroatiske skjærgården. Her
finnes det flere spennende utflukter. Avtale gjøres
på forhånd med reiseleder.
Utflukt med lokalguide til Zagreb. Zagreb er en
sjarmerende middelalderby som er kjent for sitt
folkeliv og arkitektur.

Dag 8. Opatija - Pula – Hjemsted
Etter et innholdsrikt opphold må vi takke for oss og setter kursen tilbake til flyplassen
med ankomst Oslo Lufthavn utpå ettermiddagen etter noen begivenhetsrike og
avslappende soldager i Kroatia. På gjensyn!

REISEFAKTA:
8 dagers tur
Avreisedato: 02.08
Pris pr. person kr: 9.995.Prisen inkluderer:
 Busstransport, Hjemsted – Oslo Lufthavn tur og retur
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Pula tur og retur inkludert skatter og avgifter
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 7 Hotellovernattinger, Hotel Kristal inkludert 7 middager, 7 frokost
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 1.190, Utflukter under oppholdet
Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

