Kroatien med vackra Rovinj
Följ med oss till Kroatien och vackra Rovinj—en av Istriens absolut charmigaste kuststäder. Här är
det kuperat och backigt, och högt upp på en kulle tronar ST Eufemiakatedralen. Staden ligger ca en
timmes resa från Porec, och dessa orter påminner mycket om varandra. Båda är medeltida städer
med kullerstensgränder, härlig atmosfär, badplattformar och stenstränder. Tycker du om att bada
ska du definitivt resa till Rovinj. Här finns stränder både inne i själva staden och längs kusten på
ömse sidor om den. Utanför kusten ligger dessutom öarna Sv Katarina och Crveni, och speciellt den
senare är mycket omtyckt bland snorklare, även om det kristallklara vattnet är lika uppskattat bland
vanliga badare.
DAG 1
Vi avreser från hemorten till Stockholm Arlanda. Här går vi ombord på
flygplanet som kommer att ta oss till
Zagreb i Kroatien, vi mellanlandning i
München. Efter ankomst i Zagreb tar
vi oss med lokal buss till vårt hotell i
Rovinj. Vi bor på Hotel Istra, som ligger
fint på en liten ö strax utanför Rovinj.
Dit tar vi oss med den lokala pendelbåten som går regelbundet, tar ungefär
10 minuter och är gratis. Vid ankomst
väntar en välkomstdrink och middagsbuffé, där dryck ingår.

DAG 2
Efter en god frukost är det dags att
göra sig bekant med Rovinj. Vi tar oss
till fastlandet där en svensktalande
lokalguide möter oss för att visa
staden, där olika kulturer möts och där
både kroatiska och italienska är
officiella språk. Vi lär oss om stadens
historia och ser sevärdheter som
Balbi’s Arch och den stora St Euphemia
kyrka i barockstil. Vi bestämmer själv
när vi vill ta oss tillbaka till ön. På
kvällen serveras åter en trevlig
buffetmiddag på hotellet.

DAG 3+4
Vad är skönare än att ta det lugnt och
se vad hotellet har att erbjuda? Både i
dag och i morgon har vi tid att göra det
vi vill. Sola, bada, äta och dricka gott,
ta båten över till fastlandet eller
kanske testa en av de många
vattensporter som erbjuds. Eller varför
inte boka en spa-behandling? Vi njuter
och kopplar av, helt enkelt. På kvällen
äter vi tillsammans på hotellets
restaurang.
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DAG 5
Nu när vi börjar känna oss utvilad är
det dags för en liten utflykt med buss
och lokal svensktalande guide. Vi tar
oss till Pula, den största staden i
Istrien, som ligger ungefär 4 mil
söderom Rovinj. I denna historiska
stad finns det fantastiska romanska
monument att beskåda som Arena
Amfiteatern, Forum, Augustustempeln
mm. På väg hem stannar vi i Vodnjan,
som är känd för sin fantastiska
extra-Virgin olivolja. Här provar vi
bland annat den lokala prosciuttoskinkan och såklart olivoljan. Vi tar oss
tillbaka till Rovinj på sena eftermiddagen.

Vi förväntar först vara tillbaka runt
kl 22.00.
DAG 7
Dagens utflykt ligger betydligt
närmare. Porec ligger dryga 3 mil
norrom Rovinj. Här finns bland annat
UNESCO listade basilikan och en vacker hamn. Precis som Rovinj, är Porec
också en älskad besöksdestination. Vi
besöker staden och tar oss sedan till
en
vinkällare där vi får lära oss allt om
vinproduktion i Istrien. Vi får smaka på
olika viner såklart. Efter hemkomst
väntar vår sista måltid på hotellet.

FAKTA
PRIS
30/9-7/10

10600 kr

I PRISET INGÅR:
Transferbuss till Arlanda, Flyg ArlandaZagreb (mellanlandar i Munchen) t&r,
Transferbuss från Zagreb till Rovinj
t&r, Boende del i dubbel på Hotel Istra
7 nätter, Middag dag 1-7, Frukost dag
2-8, utflykter och guidad turer enl.
program.

Vi förbehåller oss rätten att ev. behöva
justera flygskatten.
DAG 8
Vi reserverar oss för prisändringar och
DAG 6
Vårt flyg går först mot kvällen, så vi
pålagor utanför vår kontroll.
Det blir en lång men förhoppningsvis
kan i lugn och ro njuta av en sista
mycket intressant dag idag. Vi äter en frukost på hotellet, kanske ta ett sista Minsta antalet resenärer på resan 35
personer.
tidig frukost och tar kl 07.00 båten
dopp eller promenad över ön. Sedan
över till fastlandet. Här väntar buss
är det dags att ta sig mot flygplatsen. Anslutningsbuss från Dalarna +200och guide för en heldag till Plitvice
Flyget lyfter ca kl 17.30, mellanlandar i 350 kr
sjöarna som ligger 25 mil inåt landet. Munchen och framåt 23.00 är vi åter
Vid bokning innan 1 feb,
Väl framme väntar en magisk värld av på Svensk mark. Vår transferbuss
rabatt 200 kr.
sjöar och grönska. Plitvice är Kroatiens väntar på oss utanför terminalvackraste nationalpark med 16 turkosa byggnaden och klockan hinner slå
sjöar och hundratals vattenfall. Se till efter midnatt innan vi åter är hemma
att kameran och telefonen är laddad, efter 8 fantastiska dagar i vackra
för det lär bli många fototillfällen
Kroatien.
under dagen. Lunch ingår idag.
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