Dalmatien og Adriaterhavet
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

20.08.2023
31.08.2023
12 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
8.995,-

Højdepunkter
Den smukke kyststrækning i Kroatien
Dubrovniks enestående beliggenhed
Ophold ved kysten i Neum i regionen Hercegovina
Små udflugter til lokale perler
Dejligt hotel med swimmingpool
Magiske Mostar og og det flotte Kravica vandfald
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Dalmatien og Adriaterhavet
Vi tør godt love dig, at du ikke bliver skuffet over indholdet på denne fantastiske rejse i det herlige Kroatien
og regionen Hercegovina. Rejsen er spækket med gode oplevelser, der tager os med til en verden af
smukke, gamle kulturelle perler og seværdigheder af naturmæssig herlighed. Gang på gang efterlader
indtrykkene os med åben mund i bare begejstring over, at verden kan rumme så meget skønhed. Og så får
du bare så utroligt meget for pengene her i dette område.
Vores udgangspunkt for udflugterne ved Adriaterhavet er kystbyen Neum i Hercegovina. Neum ligger
perfekt for vores udflugter i den smukke region. Prisniveauet i området er meget attraktivt, og en god frokost
inklusiv en øl eller en vand på restaurant fås for ca. 40 kr.
Vi bor på Hotel Sunce***, der er et af Neums største hoteller. Hotellet ligger lige ned til Adriaterhavet og med
et prægtigt poolområde, hvor man sammen med badeturen kan nyde den enestående udsigt over bugten.
Selvfølgelig kan man også nyde en dukkert i det lækre og salte Adriaterhav. Langs med havnepromenaden
finder man caféer, små butikker m.m. Læs mere om hotellet på vores hjemmeside.

Dagsprogram
1. og 2. dag: Til Nürnberg og Rijeka
Vi kører via Padborg til vores overnatningshotel omkring Nürnberg. Herfra gennem Østrig og Kroatien til
Rijeka i Kroatien, i hvis nærhed vi overnatter.
3. dag: til Neum med besøg i Split
Det bliver en scenarisk dag gennem Kroatien og ind i Dalmatien på vores vej mod Neum, der ligger på en
lille hercegovinsk landstrækning ud mod Adriaterhavet. Frokosten spiser vi i den flot beliggende havneby
Split, hvis havnepromenade under alle omstændigheder er en frokostpause værd. Herfra har vi et par timers
kørsel til Neum, som vi ankommer til hen på eftermiddagen. Efter check-in på værelserne, kan vi mødes på
hotellets poolterrasse og nyde den flotte udsigt over Adriaterhavet, mens vi lader roen falde over os og
glæder os til de kommende dages mange, spændende oplevelser.
4. dag: Neum
Vi bruger dagen i vores egen kystby, Neum. Lad solen overfalde dig på hotellets terrasse eller hop i poolen
og lad dig køle af, eller gå en tur på promenaden og køb en kop kaffe på en af de hyggelige fortovscaféer.

Side 2 af 6

En hyggelig eftermiddagsoplevelse kan også være at sejle med ud i den lokale bugt og se nærområderne
fra søsiden.
5. dag: Dubrovnik. Heldagstur
Dubrovnik betegnes af mange som den smukkeste by på Adriaterhavskysten. Byen, som vi kender den i
dag, er anlagt i 7. årh. af slaviske stammer, men mennesker har beboet området længe inden. I dag
besøges den flot beliggende by af tusindvis af turister hvert år. I Dubrovnik går vi en lille byrundtur, hvor vi
bl.a. kan se og gå på den gamle bymur med den seværdige Pileport, og et lille kig ind i byens katedral kan
bestemt også anbefales. Endelig anbefaler vi, at man nyder frokosten på en af de mange caféer, måske
med udsigt over Adriaterhavet.
6. dag: Mostar og Kravica. Heldagstur
Vi skal på udflugt til Mostar, som er en af de smukkeste byer i Bosnien-Hercegovina. Byens vartegn er den
gamle bro, Stari Most. Byen er beboet af både kristne kroatere og muslimske bosniere. Vi besøger bl.a. den
gamle osmanniske bydel og kommer tæt pådet orientalske Hercegovina, bl.a. den tyrkiske moske. Vi nyder
frokosten i den gamle bydel, hvorfra vi har udsigt over Stari Most, den ”nye, gamle bro”som den nu kaldes.
På hjemturen kommer vi forbi Me?ugorje, som er kendt som verdens næststørste, katolske valfartssted.
Jomfru Maria viste sig for seks teenagere d. 24/6 1981, og siden har mere end 20 millioner besøgt den høj,
hvor hun viste sig!
Vi stopper op ved det enestående Kravica-vandfald, hvor der er mulighed for at dyppe tæerne i det dejlige
ferske vand.
7. dag: Kor?ula, Marco Polos fødeby. Heldagstur
Vi kører til Orebic og sejler her fra til Kor?ula, der er den sjettestørste ø i Dalmatien. På øen skal vi besøge
byen af samme navn. Byens gader er anlagt i et spektakulært sildebensmønster. Vi mødes i Kor?ula af
lokalguide, der tager os med på en vandring rundt i byen. Herefter er der masser af tid til frokost, inden vi
igen sejler mod Orebic. Sejltur og rundtur med lokalguide er ikke inkl.
På hjemvejen stopper vi ved én af egnens mange vingårde, hvor vi ser kældrene og har mulighed for at
smage på egnens i øvrigt gode vine. Man kan naturligvis købe varerne, hvis man har lyst.
8. dag: Sejltur i Neretva-deltaet og frokost. Heldagstur
Tag med på sejltur i det smukke delta omkring floden Neretva. Vi går om bord på bådene og sejler på
deltaet i en times tid, og undervejs stopper vi ved et af de velplacerede madsteder omkring søen. Her
serveres kød, fisk, drikkevarer og harmonikaspil, så der er samvær og hygge på programmet i et par timer,
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inden vi sejler de ca. 15 minutter retur mod vores bus, hvorefter vi sammen kører hjem efter en fornøjelig
udflugt.
9. dag: Ston. Halvdagstur
Ikke langt fra Neum ligger den middelalderlige lille by Ston, hvis historie går helt tilbage til det 14.
århundrede. Byen rummer den længste stenmur i Europa (5,5 km), og indenfor ligger de smalle stille gader,
ædle gamle huse - vidnesbyrd om gamle kulturer.
Som noget særligt for Ston drives byens saltværk stadig som en slags arbejdende museum. Fra første
parket får vi mulighed for at se, hvordan den gamle håndværkstradition stadig holdes i hævd. I bugten ud for
Ston er vandet særligt rent, hvilket har betydet, at østers- og muslingefarme har været drevet her siden
romertiden. Vi kommer forbi små boder, hvor der tilbydes smagsprøver af denne ædle spise.
10. dag: Til Zagreb og overnatning
Vi tager tidlig afsked med Hotel Sunce, og kører mod Zagreb, Kroatiens hovedstad. Turen gennem det
frodige landskab er en fornøjelse, og midt på eftermiddagen kommer vi til Zagreb, hvis centrum vi får
lejlighed til at aflægge et lille visit, inden vi kører til vores hotel for overnatning.
11. og 12. dag: Zagreb – Sydtyskland – Danmark
Fra Zagreb går turen igen mod Sydtyskland for overnatning. Herfra tilbage mod Danmark.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

20.08.2023
31.08.2023
12 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse m. havudsigt, på hotel Sunce. Forplejning
ifølge program
Enkeltværelse, Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse, Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse m. havudsigt på Hotel Sunce,
Forplejning ifølge program
3-sengsværelse, Forplejning ifølge program

11.795 Kr.
10.995 Kr.
8.995 Kr.
9.395 Kr.
8.995 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, hotelophold med halvpension, udflugter ex. entréer, samt alle
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Vinsmagning og snack frokost: 150 kr.
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 16 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet
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Indkvartering
20.08.2023 - 21.08.2023
21.08.2023 - 22.08.2023
22.08.2023 - 29.08.2023
29.08.2023 - 30.08.2023
30.08.2023 - 31.08.2023

Best Western Hotel Nürnberg City West
Ad Turres Pavilion - Crikvecnica
Hotel Sunce
Hotel Zagi
Seminaris Hotel Nuremberg

Alle afgange på rejsen "Dalmatien og Adriaterhavet"
Afrejse
30.04.2023
28.05.2023
11.06.2023
20.08.2023
10.09.2023
01.10.2023

Hjemkomst
11.05.2023
08.06.2023
22.06.2023
31.08.2023
21.09.2023
12.10.2023

Dage
12 dage
12 dage
12 dage
12 dage
12 dage
12 dage

Pris fra
7.795,8.095,8.195,8.995,8.495,7.895,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

