8 dagar
fr 11 750:-

SOL, BAD OCH UTFLYKTER
LÄNGS KROATIENS ADRIATISKA KUST
BASKA VODA, FLYG & BUSS
15-22/9 2018

Makarska Rivieran sträcker sig 60 km
mellan städerna Omis i norr via staden
Makarska till Gradac i söder.
Dramatiska kustlinjer, fina stränder
och det turkosblåa havet som löper
längs Kroatiens adriatiska kust gör
området till ett populärt turistmål. Den
täta pinjeskogen sträcker sig ända ned
till stranden men det som själ all uppmärksamhet är ändå havet och bergen.
Baska Voda är kanske Makarska Rivierans mest populära badort. Här i den
lilla pittoresk hamnstaden njuter vi av
sol, bad och spännande utflyktsmål.
Kroatien är verkligen ett resmål som
man lätt förälskar sig i.
Reseledaren hjälper dig gärna till rätta
och tipsar under resan.

Nu har vi några härliga dagar på oss att
koppla av, sola, bada och utforska den
trevliga staden. Det kristallklara vattnet
inbjuder till många sköna, svalkande
dopp och simturer.
Dag 2 Baska Voda
Utflykt till Split
Split är Kroatiens näst största stad. Här
finns kejsar Diocletianus sommarpalats
som är en av landets största sevärdheter. Palatset grundades av den romerska
kejsaren Diocletianus redan år 305. Palatset är idag en av de mest välbevarade och största romerska byggnaderna
i världen. Under dagen får vi en guidad
promenad i denna pittoreska stad omgiven av en ringmur och ett av UNESCO:s
världsarv. Därefter har vi egen tid att utforska staden.

Dag 1 Örebro - Arlanda Split - Baska Voda
Avresa från Örebro kl 11.30 mot Arlanda.
Vi flyger kl 16.00 med SAS (SK 1825). Incheckningen öppnar ca två timmar innan
avgång och stänger 45 minuter före aviserad avgångstid.

Dagen avrundas med en gemensam middag på hotellet.

Vi landar i Split kl 18.45. På flygplatsen
väntar vår buss som kör oss till Hotel Horizont i Baska Voda (ca 1 h med buss)
där vi ska bo sju nätter. Middag på hotellet.

Njut av semestern! Koppla av med bad
eller utforska de trevliga omgivningarna.
Valet är ditt!

Hotellet är centralt beläget med berget
som fond och omgivningar med pinjeträd
samt ett turkosblått hav utanför. Hamnpromenaden in mot centrum är rik på
både affärer och restauranger.

Kriget till trots har Mostar en gammal osmansk arkitektur kombinerad med österrikisk stil. Vid floden Neretva finns den
berömda bron Stari most från 1500-talet. Bron förstördes 1993 av kroatiska
styrkor och har efter kriget rekonstruerats
och kunde 2004 återinvigas.
Vi får även tillfälle att upptäcka staden
på egen hand, botanisera i de mysiga
butikerna samt njuta av bosniska specialiteter.
Tillbaka vid vårt hotell äter vi en god middag tillsammans.
Dag 5 Baska Voda
Vinprovning i närområdet
Idag väntar provsmakning av lokala
viner. Hos vår vinproducent får vi veta
mer om de kroatiska vinerna samt provsmaka några av dem medan vi njuter av
den vackra miljön. Vi har också chans att
inhandla lite vin.

Dag 3 Baska Voda
Dagen ägnas åt må-bra och livsnjutaraktiviteter efter eget tycke och smak

Middag på kvällen.
Dag 4 Baska Voda
Utflykt till Mostar
Efter frukost åker vi till Mostar i BosnienHercegovina. Mostar är en av Hercegovinas mest attraktiva turistorter. En
lokalguide visar oss runt och berättar
mer om den vackra staden och dess turbulenta nutidshistoria.

Resten av dagen är fri för egna aktiviterer. Gemensam middag på hotellet.

Dag 6 Baska Voda
Båtutflykt Makarska-Brac inkl lunch
Vi åker till hamnen i Makarska efter en
god frukost. Här går vi ombord på en båt
som ska ta oss ut i skärgården. Ombord på båten kopplar vi av, njuter av solen och de vackra omgivningarna. Lunch
serveras på båten. Kanske svalkar Du
dig med ett dopp?
Middag på vårt hotell.
Dag 7 Baska Voda
Dagen är fri att disponera efter eget
tycke och smak

Vårt hotell
Baska Voda
Hotel Horizont ****
Ul. Stjepana Radića 2,
21000, Baška Voda, Kroatien
Tel: +385 21 604 555
www.hoteli-baskavoda.hr/en/3/horizont
Antal rum: 202 - med dusch, toalett, TV
Hotel Horizont ligger mitt på strandpromenaden, 200 meter från Baska Vodas
centrum och 50 meter från en klapperstensstrand. På hotellet finns ett modernt
spa, pool, restaurang och bar.

Njut av en ledig dag. Koppla av, sola,
bada eller utforska de trevliga omgivningarna. Förutom de mest centrala badplatserna finns många vidsträckta och vackra
klapperstensstränder och badvikar.
På kvällen träffas vi som vanligt till vår gemensamma middag.
Dag 8 Baska Voda - Split Arlanda - Örebro
Efter frukost checkar vi ut från hotellet. Nu
har tid att njuta på egen hand de sista timmarna innan vi åker till flygplatsen. Vårt
flyg med SAS (SK 1826) avgår kl 19.40.
Vi beräknas landa på Arlanda kl 22.20.
På natten är vi hemma igen efter en härlig
och avkopplande resa till en av de mest
omtyckta badorterna på den Makarska
Rivieran.

OBS! Resan bör bokas tidigt!
Med reservation för ändrade flygtider
som kan påverka programmet.

Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

Avresedatum: 		
Resdagar:
Pris per person
Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd

15/9
8
11 750:-

1 900:600:-

I resans pris ingår:
• Flyg Arlanda-Split i ekonomiklass, t/r inkl
nuvarande flygskatter (måltider ingår ej)
• Busstransfer t/r Arlanda
• Bussresor inkl skatter & tullar
• 7 övernattningar med del i dubbelrum
inkl halvpension från middag dag 1 till frukost dag 8
• Utflykter enligt program
• Utflykt till Split
• Utflykt till Mostar
• Vinprovning i närområdet
• Båtutflykt Makarska-Brac inkl lunch
• Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Läs mer om våra påstigningsplatser på
hemsidan eller ring för information.
Pass:
Pass eller nationellt ID-kort skall medföras. Glöm inte EU-sjukförsäkringskortet.
Kontrollera att alla namn är korrekt stavade enligt pass.

Tips:
www.visitcroatia.nu
www.visitcroatia.net/en/tourist-offices/
tourist-office-baska-voda
visitsplit.com/en/
www.bhtourism.ba/eng/mostar.wbsp
www.geografi.nu
www.ud.se/resklar

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

Valuta:
Kroatiska Kuna
Speciellt:
Maxvikt per person är en resväska á 23
kg samt 8 kg handbagage.

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

