
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Lø 08.04 Sø 16.04 4.995,- C/2
Lø 13.05 Sø 21.05 4.995,- C/2
Lø 10.06 Sø 18.06 5.495,- C/2
Lø 01.07 Sø 09.07 5.495,- C/2
Lø 08.07 Sø 16.07 5.995,- C/2
Lø 15.07 Sø 23.07 5.995,- C/2
Lø 22.07 Sø 30.07 6.295,- C/2
Lø 26.08 Sø 03.09 5.995,- C/2
Lø 09.09 Sø 17.09 5.695,- C/2
Lø 23.09 Sø 01.10 5.595,- C/2
Lø 14.10 Sø 22.10 4.995,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med halvpension fra og med 
aftensmad første dag til og med morgenmad 
sidste dag, én drikkevare til middagen, 
udflugter (ex. entréer) samt alle lovpligtige 
skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 500,-
Dobbeltværelse som enkeltværelse i 
Kroatien: 1.600,-
Fast plads i bussen: 270,-/180,-/135,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11



Istrien og Adriaterhavet har igennem 
tiderne tiltrukket alle slags menne-
sker. Turisten, den handlende eller 
kunstneren på rekreation. Oplev fan-
tastiske kyststrækninger, smuk natur 
og gamle kulturbyer, hvor vi finder 
spor fra de gamle romere og grækere. 
Vi bor i den gamle fiskerby Rabac, på 
den østlige side af Istrien-halvøen. 
Byen er kendt og elsket for sit skønne 
havnemiljø og sin hyggelige stem-
ning. Vi bor på det hyggelige ****Ho-
tel Narcis, som ligger centralt i byen 
og lige ved den dejlige strandprome-
nade. En herlig spadseretur langs pro-
menaden om aftenen er oplagt. Alle 
værelser har naturligvis bad og toilet, 
tv og telefon. I hotellets restaurant 
serveres morgen- og aftenbuffet. Des-
uden råder hotellet over indendørs, 
opvarmet swimmingpool. Aftensmad 
på hotellet med én drik inkluderet i 
prisen.

REJSEPLAN
1. og 2. dag: Danmark – Sydtyskland 
– Rabac
Via Padborg kører vi mod Sydtyskland, 
hvor vi overnatter. Næste dag går det 
videre til Rabac, hvor vi ankommer 
midt på aftenen. 

3. dag til 7. dag: Udflugter
Istrien rundt – Pula og Porec. Hel-
dagstur
Vi følger Istriens smukke østkyst i ret-
ning mod den gamle kulturby Pula. 
Byen, som er over 2000 år gammel, 
rummer masser af minder fra romer-
tiden. Den gamle arena er det helt 
store trækplaster og vidner om en 
svunden storhedstid. Turen går vi-
dere langs den vestlige kyst, hvor vi 
får mulighed for at stifte bekendtskab 
med byen Porec. Her besøger vi den 
næsten 1500 år gamle Euphrasius 
Basilika, inden turen går tilbage til 
Rabac.

Opatija og Rijeka strøgtur og is på 
promenaden
Vi besøger de to større byer Opatija og 
Rijeka, der ligger i bunden af Kvarner 
bugten. Her er der masser af mulighed 
for at handle, nyde havnefronterne el-
ler gå med rejselederen på en lille van-
dring i byerne.

Postojna Grotten. Heldagstur
Vi kører nordpå til Slovenien, hvor 
vi besøger de mægtige Postojnahuler. 
Dette enorme hulesystem har i næ-
sten 200 år fascineret besøgende, der 
er kommet for at beundre det enorme, 
underjordiske kompleks. Det er spæk-
ket med drypsten og beboet af den 
mærkelige ”hulefisk”, der lever hele 
deres liv under jorden. 

Sejltur på Kvarnerbugten. Halvdags-
tur
Vi arrangerer en hyggelig sejltur i det 
smukke, ørige farvand ud for Rabac 
(ikke inkluderet i prisen). 

Besøg hos Vinbonde
Vi besøger en vinbonde i nærheden af 
Rabac, hvor vi får lejlighed til at sma-
ge på vinen og nyde en let frokost. Pris 
for vinsmagning inkl. let forplejning 
er ca. 16 euro.

8. og 9. dag: Rabac – Sydtyskland – 
Danmark
Tidligt efter morgenmaden kører vi 
igen mod nord. Vi følger samme rute 
som på udrejsen med overnatning i 
Sydtyskland. Efter morgenmad kører 
vi sidste strækning hjem til Danmark.

Istrien
Adriaterhavet

Busrejse, 9 dage
HØJDEPUNKTER 
• Det azurblå Adriaterhav

• **** hotel i Rabac med én 
drik til middagen inkl.

• Postojna Grotten

• Oplev Opatija og Rijeka

• Sejltur i Kvarnerbugten

 -
bergen

Rabac

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11


