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DAGSPROGRAM  KROATIEN 

Dag 1, söndag: På väg mot äventyret 
Malmö - Fulda: På morgonen samlas vi på Öresundsterminalen. Resan går genom Danmark mot Rödby, varifrån vi tar 
färjan till Puttgarden. Efter en trevlig lunch fortsätter vi förbi de stora städerna Hamburg och Hannover. Framåt kvällen 
nalkas Fulda och populära Hotel Fulda Mitte där det serveras middag, ca 75 mil. 

Dag 2, måndag: Slovenska Ljubljana 
Fulda - Ljubljana: Efter en härlig frukost sätter vi oss till rätta i bussen för fortsatt färd söderut. Genom den tyska 
vinregionen Franken och förbi intressanta städer som Nürnberg och München ser vi snart Alpernas mäktiga landskap i 
Österrike. Vid skymningen kommer vi fram till Slovenien. Vi tar sikte på huvudstaden Ljubljana där centralt belägna Hotel 
Park väntar med nybäddade sängar, ca 78 mil. 

Dag 3, tisdag: Adriatiska kusten 
Ljubljana - Seget Donji: Det dukas upp för frukost i Ljubljana och därefter är det dags att bekanta sig med den slovenska 
huvudstaden på vår stadspromenad. Efter rundturen rullar vi vidare mot Kroatien och det Adriatiska havet och under 
eftermiddagen siktar vi Dalmatien. Vi tar in på Hotel Rotondo beläget nära havet i Seget Donji utanför Trogir, ca 44 mil. 
Under aftonen bjuds det på middag på hotellet. 

Dag 4, onsdag: Vi kastar loss 
Seget Donji - Jelsa: Efter en lugn morgon tar vi sikte på Split, en ganska stor stad med mycket att upptäcka. Vi gör en 
liten promenad i området mellan Diocletianus palats och Trg republike, stadens äldsta delar och ursprungliga centrum. 
Det blir även lite tid på egen hand och möjlighet att äta lunch innan vi under eftermiddagen går ombord på båten som 
ska ta oss till den underbara ön Hvar, ca 9 mil. Efter ungefär två timmar till havs lägger vi till i hamnen i Stari Grad och nu 
är det inte långt kvar till Jelsa där vackert belägna Hotel Hvar dukar för middag under kvällen. 

Dag 5, torsdag: Dalmatiens drottning Hvar 
Hvar: Med fascinerande konstskatter, underbara stränder och väldoftande lavendelfält beskrivs ön rättvist som en av 
Adriatiska havets riktiga pärlor. Som om detta inte vore nog kan Hvar också skryta med flest soltimmar i Adriatiska havet. 
Ön är en av de största i den kroatiska skärgården och stoltserar med kristallklart vatten, medeltida byggnader och en 
härlig stämning. Många besökare beskriver att man lätt kan få en känsla av att man befinner sig i södra Frankrike. Även 
här finns vingårdar där man kan njuta av lokalproducerat vin. Staden Hvar är den största på ön och här finns ett rikligt 
utbud av restauranger, butiker och mysiga gränder. Följ med på vår utflykt så får du uppleva staden samt ta del av en 
lokal vingårds produktion. 

Dag 6, fredag: Adjö till ölivet 
Jelsa - Dubrovnik: Efter frukost lämnar vi Jelsa och åker österut över ön till Sucuraj. Vid lunchtid lägger båten ut och en 
dryg halvtimme senare är vi åter på det kroatiska fastlandet. Färden fortsätter söderut och på eftermiddagen kommer vi 
fram till en av Europas allra vackraste städer, Dubrovnik, där moderna Hotel Adria väntar, ca 19 mil. Denna kroatiska 
pärla har fantastiska sevärdheter att visa upp. Under kvällen erbjuder vi en utflykt med middag då vi bland annat njuter 
av den vackert upplysta stadsmuren. 

Dag 7, lördag: Sagolika Dubrovnik 
Dubrovnik: Vi vaknar upp till frukost och ser fram emot en härlig dag. Dubrovnik är tveklöst Balkans allra vackraste stad 
med en spännande blandning av gammalt och nytt. Staden är insprängd mellan två vikar med kala, gråa berg som står i 
effektfull kontrast till det blå havet. Upplev mer av Dubrovnik och följ med din guide på en fascinerande tur i Gamla stan. 
På kvällen kan du följa med till den gamla romarstaden Cavtat och avnjuta en god middag med hänförande utsikt. 
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Dag 8, söndag: Spännande historia 
Dubrovnik - Biograd na Moru: Nu ska vi njuta av den vackra naturen och vi skymtar salt- och tornstaden Ston på väg mot 
den lilla staden Biograd na Moru några mil söder om Zadar, ca 33 mil. Här kommer vi att bo två nätter på 
välrenommerade Hotel Kornati. På kvällen serveras det middag på hotellet. 

Dag 9, måndag: Charmiga Zadar & vilda Pag 
Biograd na Moru: Här kan du koppla av och njuta av salta bad eller en tur längs strandpromenaden. Du kan även följa 
med till Zadar, en av Kroatiens äldsta och i dag mest växande städer. Den gamla delen av staden har kvarlevor från 
tiden före romarriket. Här finns pampiga monument och ståtliga palats som minner om romar- och medeltiden, men 
också en högst modern stadskärna med mycket nöjen och shopping. Något kanske också Zlatan noterat när han har 
besökt staden för att hälsa på släkten. På utflykten besöker vi även ön Pag. 

Dag 10, tisdag: Kroatiens vackra huvudstad 
Biograd na Moru - Zagreb: I dag far vi vidare till den kroatiska huvudstaden Zagreb som kallas för Kroatiens hjärta och är 
den viktigaste staden i landet, både historiskt och kulturellt, ca 31 mil. Zagreb har anor från 1000-talet som återspeglas i 
stadens praktfulla monument. Vi checkar in på Hotel Laguna innan du på kvällen kan följa med på en utflykt i den 
intressanta staden och äta en gemensam middag på en kroatisk restaurang. 

Dag 11, onsdag: Slovenien & Österrike 
Zagreb - Linz: Efter den sista frukosten på Balkanhalvön är det dags att lämna Kroatien. Vi åker norrut till Slovenien där 
vi besöker härliga Maribor som var Europas kulturhuvudstad 2012. Vi gör en guidad tur och du får också möjlighet att 
upptäcka staden på egen hand. Därefter fortsätter färden till Österrike och staden Linz i de norra delarna av alplandet, ca 
40 mil. Under aftonen dukas det för middag på bekväma Hotel Prielmayerhof. 

Dag 12, torsdag: Regensburg i Bayern 
Linz - Halle: Resan fortsätter i dag till Tyskland och vi passar på att besöka den vackra romarstaden Regensburg, en av 
de äldsta städerna i landet. Staden delas av floden Donau och är en av Bayerns mest välbevarade städer med anor från 
100-talet f.Kr. På kvällen kommer vi fram till Tryp by Wyndham Hotel i chokladstaden Halle, i före detta DDR, där 
middagen snart serveras, ca 58 mil. 

Dag 13, fredag: Tillbaka till Sverige 
Halle - Malmö: En sista morgonmåltid i Tyskland innan vi beger oss hemåt igen. Med härliga minnen efter två 
innehållsrika veckor tar vi färjan från Rostock och återser Danmark under eftermiddagen. Snart nalkas Öresundsbron 
och Malmö där vi anländer till Öresundsterminalen ca 20.00, ca 56 mil. 
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