SOL, BAD, KULTUR OCH AVKOPPLING I ISTRIEN
POREC MED VENEDIG
27/9-8/10 2018

12 dagar
fr 10 250:-

Porec

Sol, bad, kultur och avkoppling när det
är som bäst.
Porec på halvön Istrien är en utmärkt
semesterort för såväl lata som aktiva
dagar. Med ett behagligt klimat, kristallklart vatten, historiska sevärdheter,
olivlundar, välskötta vinodlingar, öppen gästfrihet och en skärgård med
över tusen öar så kan du få precis
den semester som du har längtat efter. Kunskapen om vad jorden har att
erbjuda i form av mat och dryck är utbredd.
En härlig dagsutflykt till Venedig står
också på programmet.
Kroatien är verkligen ett resmål som
man lätt förälskar sig i.
Dag 1
Örebro - Lübeck
Vi åker från Örebro tidig morgon (kl
05.00). Vi färdas genom Sverige söderut
via Danmark och med färja HelsingborgHelsingör (20 min). Vidare med färja
Rödby-Puttgarden (45 min). Vi checkar in
på BW Nordic Hotel Lübecker Hof där
vi ska bo en natt. Gemensam middag på
hotellet. Ca 75 mil
Dag 2
Lübeck - Ulm
Först en god frukost innan vi åker vi söderut. Efter en heldag på tyska vägar
kommer vi fram till Ulm och vårt övernattningshotell InterCity Hotel Ulm. Gemensam middag. Ca 75 mil
Dag 3 Ulm - Porec
Efter frukost åker vi genom Österrike mot
gränsen till Kroatien och är strax framme i
Porec vid det soliga Adriatiska havet. Här
stannar vi sju nätter på Valamar Pinia
Hotel. Ca 75 mil

Hotellet ligger 150 m från stranden och
1.5 km från centrala Porec. Vi bor i luftkonditionerade rum med frukost och
middag på hotellet.
Hotellet har en utomhuspool med havsvatten, solstolar, parasoller, restaurang
och bar. Stranden är omväxlande sand
och sten med gröna ytor. Här kan du hyra
solstolar och parasoller.
Porec är en av norra Kroatiens mest attraktiva turistorter för såvä lata som äventyrsfyllda dagar. Naturen är vacker med
höga berg, gröna pinjeskogar och en
skärgård med över tusen öar. Adriatiska
havet bjuder på salta bad i kristallklart
vatten. Du kan aktivera dig med cykling
och vandring eller bara slappna av vid
poolen.
Den charmiga staden har en historia som
sträcker sig flera tusen år tillbaka. I staden njuter du av en välbevarad stadskärna med vackra byggnader, trånga gränder och mysiga torg.
Dag 4 Porec
Utflykt till Pula inkl besök på Colosseum
Frukost på hotellet innan vi åker mot
hamnstaden Pula där vår lokalguide
möter upp. Pula är Istriens största stad
och dess historia sträcker sig 3 000 år
tillbaka i tiden och här finns ett flertal minnesmärken från romersk tid. Det viktigaste är den stora amfiteatern Colosseum
som vi besöker.
När gladiatorspelen ägde rum här på romartiden fanns det plats för 23 000 besökare. Bland minnesmärkena märks också
en praktfull triumfbåge och ett välbehållet
Augustustempel från romersk tid.
Resten av dagen är fri för egna aktiviteter. Middag på hotellet.

Venedig

Dag 5 Porec
Njut av semestern med en ledig dag
Njut av en ledig dag. Koppla av, sola,
bada eller utforska staden. Det kristallklara vattnet inbjuder till många sköna,
svalkande dopp och simturer.
Dag 6 Porec
Utflykt på Istrien inkl vinprovning
Frukost på hotellet innan vår lokalguide
tar med oss på en trevlig utflykt i inlandet
Istra där vi besöker några mysiga byar.

Istrien © Anders Nord

Turen avslutas med en vinprovning på
en vingård. Vi provsmakar några lokala
viner och njuter av den vackra miljön. Vi
har också chans att inhandla lite vin.
Väl tillbaka på vårt hotell i Porec väntar
en gemensam middag.
Dag 7 Porec
Dagen fri att utforska Porec med omnejd på egen hand
En avkopplande eller aktiv dag, ja bestäm
själv hur du vill lägga upp den.
Dag 8 Porec
Utflykt till Venedig, staden på vattnet
Idag står Venedig på programmet vilket
innebär tidig uppgång.
Venedig som är en av världens vackraste
städer genomkorsas av nästan 200 kanaler och 400 broar förbinder de 118 öarna
som staden är byggd på.

Porec

Staden gör ett starkt intryck och är helt
unik med sina karaktäristiska kanaler och
speciella atmosfär. Vi åker båt från Tronchetto till centrum och Marcusplatsen.
Här väntar vår lokalguide som tar oss
med på en två timmars guidning till
fots. Vi har även tid att gå runt på egen
hand och titta på det som intresserar oss.
Markusplatsen med den kända Domen
och alla caféerna, Suckarnas bro varifrån
fångarna en sista gång kunde se ut över
staden, Piazza San Marco med den berömda Markuskyrkan, Dogepalatset där
de styrande dogerna höll till förr i tiden
och Kampanilen är några av de stora sevärdheterna.
Du kan också strosa runt på Mercerian,
Venedigs främsta affärsgata som förbinder Marcusplatsen med Rialtobron. Den
består av mängder av trånga, myllrande
gränder kantade av diverse småaffärer.
En tur i gondol längs Canal Grande hör
också till.
Vi åkar tillbaka till vårt hotell i Porec där vi
avnjuter en god middag.
Dag 9 Porec
Dagen är fri att disponera efter eget
tycke och smak
Även denna dag är fri för egna aktiviteter.
Dag 10 Porec - Regensburg
Då var det dags att säga adjö till Porec
för denna gång. Efter några sköna dagar så vänder vi hemåt. Vi tar oss norrut
till Regensburg där Hotel St Georg och
middag väntar.
Dag 11 Regensburg - Rostock
Efter frukost så fortsätter vi vår resa norrut
och efter att vi passerat flera stora tyska
städer så kommer vi till Steigenberger
Hotel Sonne i Rostock där en god middag väntar. Ca 75 mil
Dag 12 Rostock - Örebro
Efter frukost sätter vi oss tillrätta i vår
buss och far hemåt. Via färjorna mellan
Rostock - Gedser (2 h) och mellan Helsingör - Helsingborg är vi snart i Sverige
igen. Väl på svensk mark bär det av hemåt med många härliga semesterminnen i
bagaget. Ca 65 mil
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

Valamar Pinia Hotel

Våra hotell
Lübeck
BW Nordic Hotel Lübecker Hof ****
Ahrensböker Strasse 4-8
D-23617 Stockelsdorf
Tel: +49 40 7 25 95 0
www.nordic-hotels.com
Antal rum: 113 - med dusch, toalett, TV
Internationell standard på komfort, service och faciliteter. På hotellet finns hiss,
restaurang och bar/lounge.
Ulm
InterCity Hotel Ulm ***
Bahnhofplatz 1, 89073 Ulm, Tyskland
Tel: +49 731 96550
www.intercityhotel.com
Antal rum: 135- med dusch, toalett, TV
På hotellet finns hiss, restaurang & bar.
Porec
Valamar Pinia Hotel ***
Spadici 2
HR - 52440 Poreč, Kroatien
Tel: + 385 52 408 000
www.valamar.com
Antal rum: 170 - med dusch, toalett, TV
Hotellet ligger vid havet. Du når Porečs
historiska centrum på 10 minuter via en
promenad längs stranden. På hotellet
finns pool, restaurang och bar.
Regensburg
Hotel St Georg ***
Karl-Stieler-Straße 9, 93051 Regensburg
Tel: +49 941 91090
http://hotel-st-georg-regensburg.hotelregensburg.net/sv/
Antal rum: 61- med dusch, toalett, TV
Ett lugnt hotell med ljusa rum. På hotellet
finns hiss, restaurang och bar.
Rostock
Steigenberger Hotel Sonne ****
Neuer Markt 2, 18055 Rostock, Tyskland
Tel: +49 381 49730
www.rostock.steigenberger.de
Antal rum: 119 - med dusch, toalett, TV
Centralt läge vid den gamla marknadsplatsen i Rostock. På hotellet finns hiss,
bastu, restaurang och bar.

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

Markusplatsen

Avresedatum: 		
Resdagar:
Pris per person
Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd
Reservation av plats i buss

Venedig

27/9
12
10 250:-

1 620:150:200:-

I resans pris ingår:
• Bussresa
• Färje- och vägavgifter
• 11 övernattningar med del i dubbelrum
inkl halvpension från middag dag 1 till frukost dag 12
• Utflykter enligt program
• Utflykt till Pula med lokalguide
• Utflykt på Istrien med lokalguide
• Vinprovning
• Entré till Colosseum i Pula
• Utflykt till Venedig inkl båttur TronchettoMarkusplatsen t/r
• Guidad rundtur i Venedig med lokalguide
• 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.
Valuta:
Kroatiska Kuna & Euro i Tyskland &
Venedig
Tips:
www.visitcroatia.nu
www.istra.com
www.to-porec.com
www.ieuropa.se/venedig
www.venedig.net
www.geografi.nu
www.ud.se/resklar
VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

