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Makarska-Dubrovnik
Kroatia
Kroatia er igjen på kartet! Landet der vest møter øst – og nord møter sør – er igjen blitt et
interessant og spennende reisemål. Her har illyriske stammefolk, romere, grekere, slaviske
folkeslag, italienere og tyrkere satt spor etter seg. Turismen langs Adriaterhavskysten var
godt utviklet alt på 60-og 70-tallet, men borgerkrigen 1991-94 satte en midlertidig stopper for
turisttrafikken. Av det gamle Jugoslavia oppsto 6 nye stater – deriblant Kroatia.
Dalmatiakysten går i dag for å være en av Europas vakreste kyststrekninger. Her finner du
det flotteste landskapet og det beste klimaet. Spesielt er det strekningen sør for Split og nord
for Dubrovnik – den såkalte ”Makarska riviera” som trekker turister. Med sine mange øyer,
vakre strender og historiske byer blir det en ferie du sent vil glemme.
Vi flyr til Split, Kroatias nest største by. Derfra bringes vi raskt ned til første stopp på
Makarska i byen Baska Voda. Hjemturen går fra en av Adriaterhavets mest kjente byer, den
tidligere byrepublikken Dubrovnik, som er verdt et besøk i seg selv!
Tirsdag 21/9
Gardermoen – Split - Makarska
Busstransport fra hjemsted – Gardermoen og fly videre til Split. Etter ankomst Split kjøres vi
de 70 km sørover til Makarska riviera og byen hvor vi skal være de neste dagene. Vi stopper
underveis og spiser lunsj. Baska Voda er en av de mange sjarmerende småbyene på
”rivieraen”. Byen med sine 3000 innbyggere har en praktfull beliggenhet der den ligger
inneklemt mellom stranden og de majestetiske fjellene i Biokovo nasjonalpark. Her finner vi
de høyeste fjellene på hele Adriaterhavskysten. Hotel Horizont er et moderne 4-stjerners
hotell, omkranset av furuskog, med en meget velutstyrt spa-avdeling, utendørs basseng og
terrasse. Fra hotellet er det bare 50 m. ned til stranden. Sentrum ligger bare en kort spasertur
fra hotellet. På kvelden blir det middag på hotellet.
Onsdag 22/9
Heldagsutflukt til Krka nasjonalpark og Split
Etter frokost blir det heldagsutflukt med buss og guide nordover kysten til den berømte Krka
nasjonalpark Vi tar den nye ”kystmotorveien” A1. Krka nasjonalpark er bare en av Kroatias
mange og spektakulære nasjonalparker. I realiteten omfatter parken med elven Krka et 70 km
langt vassdrag bestående av 17 fossefall, elver og sjøer. Parken er enormt stor, så
omvisningen med guide gir oss bare en smakebit. Bl.a. får vi med oss den flotte fossen
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Skradanski buk. Elven renner så ut i brakkvannsjøen Prokljansko jezero som er forbundet
med Adriaterhavet. Etter Krka blir det lunsj og omvisning i Split.
Split er ”storbyen” på kysten og landets nest største by med 210.000 innbyggere. Pga. sin
sentrale beliggenhet har byen opplevd et økonomisk oppsving med stor tilstrømning fra andre
deler av Kroatia – og Bosnia-Herzegovina. Split har en flott og imponerende
havnepromenade. Fra byen går det båtruter i alle retninger – til øyene Hvar, Korčula og Brač
og til Italia. Byens hovedattraksjonen er det såkalte Diokletians palass. Dette fungerer
nærmest som en tradisjonell ”gamleby” med sin sjarmerende blanding av påbygde boliger,
forretninger og kirker – alt inne i opprinnelige romerske ruiner. Palasset ble bygd som
”pensjonistbolig” for keiser Diokletian rundt 305 e.Kr. – etter at han frivillig gikk av etter 20
år som keiser. Hele palasset har form som en miniatyrutgave av en romersk militærkoloni –
med gatesystem, forum, bad og templer. Dette er ved siden av Arenaen i Pula og Plitvicesjøene en av de viktigste severdighetene i landet. Vel tilbake i Baska Voda blir det middag på
hotellet om kvelden.
Torsdag 23/9
Heldagsutflukt med båt til Hvar
Etter frokost skal vi ut på båttur med til Adriaterhavskystens største øy – Hvar. Rikelig med
soltimer, fine strender, sentral beliggenhet med gode forbindelser til fastlandet har gjort øya
og byen med samme navn til en turistmagnet. Øyas historie startet med gresk kolonisering av
Pharos, dagens Stari Grad, og Dimos, dagens Hvar. I tillegg har romerne, bysantinerne og
venezianerne satt sine spor. De siste regjerte øya i over 500 år. Byen Hvar bl e bygget ut til
deres viktigste marinebase på ruten fra Venezia til det østlige Middelhav. Alt i 1612 ble
Balkans første offentlige teater grunnlagt her. Helse-turismen startet med ”Hvar Hygieniske
Selskap” i 1886, da Østerrike-Ungarn regjerte i Kroatia. Denne solrike øya er dessuten kjent
for sin lavendell, honning og viner. Vin har vært dyrket helt tilbake til tiden da grekerne kom
for 2500 år siden. Vi besøker naturligvis en av øyas mange vingårder, hvor vi også blir lunsj.
Kanskje får vi prøve en hjemlig hvit Bogdanuša fra Jelsa? Etter returen tilbake til fastlandet
blir det middag på en lokal restaurant i byen.
Fredag 24/9
Makarska – Mostar - Dubrovnik
Etter frokost forlater vi Baska Voda og setter kursen sørover langs kysten på den gamle
kystveien – den såkalte ”Magistralen”. Ved Opuzen i Neretvadeltaet tar vi av innover i landet.
Det tidligere våtmarksområdet er nå drenert og regulert til enorme mandarinplantasjer. Vårt
mål er byen Mostar i nabolandet Bosnia-Hercegovina.
Mostar, med sine 100.000 innb., ligger på begge sider av den dypt innskårne elven Neretva.
Byen har sitt navn etter den kjente ”gamlebrua” – Stari Most. Mostar med sitt tyrkiske preg
opplevde tidligere stor tilstrømming av turister fra de mange feriestedene på kysten som kom
for å oppleve muslimsk kunst og kultur. Tidligere var det mange storslagne moskeer i byen og
Mostar levde godt på turismen. Men krigen 1991-95 gjorde store ødeleggelser. Moskeer ble
sprengt i stykker, og ”gamlebrua” over Neretva fra 1566 – byens mest besøkte severdighet –
ble knust av kroatisk artilleri i 1993. Likevel er noe av den orientalske arkitekturen bevart.
Stor var gleden da den gjenoppbygde brua ble ferdig i 2004. Vi besøker den gamle bydelen og
besøker bl.a. et typisk hus fra 15- og 1600-tallet. Felles lunsj i byen.
På turen videre sørover kjører vi igjen gjennom en liten bit av Bosnia-Hercegovina. På veien
passerer vi Mali Ston, kjent for dyrking av østers og muslinger. Etter innsjekking på vårt 3stjerners Hotel Argosy i Dubrovnik blir det middag på hotellet.
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Lørdag 25/9
Dubrovnik
Vi starter dagen med en god frokost. I dag blir det bysightseeing med lokal guide i
Dubrovnik. Byen var inntil krigsutbruddet i 1991 Adriaterhavets mest besøkte reisemål
(bortsett fra Venezia) – en posisjon den er i ferd med å gjenvinne. Byens fantastiske
beliggenhet og historie gjør den til noe helt spesielt. Mens hotellet befinner seg på halvøya
Babin Kuk vest for sentrum, er det gamlebyen som er den store attraksjonen. Gamlebyen i
Dubrovnik er omkranset av en høy og tykk mur fra 1300-tallet med bastioner og ca 20 tårn.
Helt frem til ca. 1800 var byen en selvstendig byrepublikk med navnet Ragusa. En spasertur
rundt på muren er en fin måte å oppleve denne vakre byen på. Vi skal også besøke
fransiskaner klosteret, samt et apotek fra 1300-tallet, i tillegg til andre kulturelle og historiske
severdigheter. Etter sightseeingen blir det felles lunsj i byen. Etter lunsj (og kanskje litt
shopping..) går buss nr. 6 går direkte fra Pila-porten nesten til hotell døren.
Middag på hotellet om kvelden
Søndag 26/9
Montenegro
Etter lange og harde kamper, ble Serbia og Montenegro i 2003 erklært delrepublikker, som er
løslig forbundet i en føderasjon. Forholdet mellom de to republikkene kan tas opp til
revurdering igjen i 2006.
Turen i dag går sørover til Boka Kotorska, Middelhavets eneste fjord, og vi følger kysten til
middelalderbyen Kotor, som er listet i Unescos liste over verdens kulturarv.
Byen Cetinje var en gang hovedstaden i Montenegro, og skriver seg tilbake til 1482. Her
finner vi Petar II Petrovic Njegos' (kjent som forfatter, biskop og hersker i Montenegro fra
han var 17 år, på første halvdel av 1800-tallet) palass (nå museum), og ikke langt unna ligger
Njegos' fødeby; Njegusi, vakkert beliggende ved enden av en god del hårnålssvinger.
Budva er den mest populære strand destinasjonen langs Montenegros kystlinje. Byen Budva
er en bildeskjønn by, bygget opp som mer som en turistattraksjon etter å ha blitt rammet av et
ødeleggende jordskjelv i 1979. Lunsj i løpet av dagen. Middag på hotellet om kvelden.
(Obligatorisk med gyldig pass!)
Mandag 27/9
Utflukt til Cilipi
Frokost på hotellet. Halvdagsutflukt til den sjarmerende byen Cilipi. Byen er kjent for sine
folkedrakter og broderier. Lunsj på restaurant Konavoski Dvori, som er innredet i en gammel
mølle ved elven. Felles middag og folkloreunderholdning på en lokal restaurant i Dubrovnik
om kvelden.
Tirsdag 28/9
Dubrovnik-Oslo
Etter frokost blir det transfer og flyavgang til avtalt tid tilbake til Oslo/Gardermoen.
Busstransport Gardermoen – hjemsted.
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Pris pr. person:

Ca. kr. 13.150,- ved 30 – 40 deltakere
Ca. kr. 14.300,- ved 20 – 30 deltakere

Prisen inkluderer: Busstransfer hjemsted – Gardermoen t/r
Fly Gardermoen – Split og Dubrovnik – Gardermoen inkl. flyskatter
Busstransfer tur/retur flyplasser i Split og Dubrovnik inkl. transferguide
3 netter på hotell i Baska Voda i doble rom m/dusj-wc
4 netter på hotell i Dubrovnik i doble rom m/dusj-wc
7 frokoster og 5 middager på hotellene
1 middag på lokal restaurant i Baska Voda
1 middag og folkloreshow på lokal restaurant i Dubrovnik
Heldagsutflukt til Krka nasjonalpark og sightseeing i Split med guide
og lunsj
Heldagsutflkt med båt til Hvar med guide og lunsj på vingård
Bysightseeing i Mostar med guide og lunsj i byen
Bysightseeing i Dubrovnik med guide og lunsj i byen
Heldagsutflukt til Montenegro med guide og lunsj i byen
Halvdagsutflukt til Cilipi med guide og lunsj i byen
Inngang Krka Nasjonalpark
Inngang Tyrkiske hus og Moske i Mostar
Inngang fransiskaner klosteret og apoteket i Dubrovnik
Inngang Petar II Petrovic Njegos' museet i Montenegro
Alle utflukter som nevnt i programmet med buss og lokalguide
Drikke er inkludert i alle måltider (1 enhet til alle lunsjer og middager)
Tillegg enkeltrom: Kr. 2 570,Vi tar forbehold om evt. prisjusteringer som skyldes endringer i valuta, drivstofftillegg samt
skatter og avgifter.
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