
Skjærgårdscruise i Kroatia



Med vår egen båt cruiser vi langs Kroatia-kysten, som oppfyller alle forventninger til usedvan-
lige strender, krystallklart asurblått hav, gamle fiskerlandsbyer, historiske havner og mor-
somme steder. La fotoapparatet forevige noen av opplevelsene og gjem de andre i hjertet. Vi 
legger til og overnatter på idylliske øyer og i hyggelige kystbyer, der du kan gå på oppdagelse-
stur.

Kroatia er et land med mer enn tusen øyer, holmer og skjær, og vi har funnet frem til de vakreste 
på dette cruiset. Den første havnen vår er Split og vi avslutter i Dubrovnik, som er kjent for sin 
historiske kjerne omgitt av murer og festninger og sin moderne kulturelle innflytelse. Opplev 
Split, der du kan nyte en magisk ettermiddag og kveld. På båtturen opplever vi øya Mljet, som er 
nevnt i historier om Odysseus, Paulus og benediktinerne. Vi svømmer i krystallblått hav på øya 
Hvar og nyter øyas idylliske by. Du kan nyte en spasertur langs havet i Makarska, som har mange 
steder hvor vi kan hygge oss. Byen Korčula på øya av samme navn og de røde takene der er nok 
et høydepunkt før vi avslutter turen i det magiske Dubrovnik.



Inkludert i prisen:

• Fly Norge—Dubrovnik t/r
• Transfer lufthavn-skip t/r
• Alle skatter og avgifter
• 7 netter på MS Summer
• 7 x frokost (2.-8. dag)
• 6 x lunsj (2.-7. dag)
• 1 x middag (1. dag)
• Byvandring i Split med lokalguide
• Besøk i Bol og på stranden Zlatni Rat
• Byvandring i Hvar med lokalguide
• Byvandring i Korčula med lokalguide
• Besøk i Mljet Nasjonalpark, inkl. entré
• Byrundtur i Dubrovnik med lokalguide
• Alle passasjer- og havneavgifter
• Koffertservice ved ombord- og ilandstigning
• Obligatoriske drikkepenger til båten
• Norsktalende reiseleder på hele reisen

Tillegg pr. Person: 

Dobbeltlugar øvre dekk kr. 1.400,-
Enkeltlugar nedre dekk kr. 4.995,-
Enkeltlugar øvre dekk kr. 7.995,-
Uten BT fordel kr. 1.000,-

Dag 1: Ankomst til Split

Vi reiser fra Norge til Split og er fremme om ettermiddagen. Velkomstmiddag på båten.

Dag til dag program:



Dag 2: Omis og Puscisca

I dag besøker vi den lille byen Omis, som ligger ved deltaet av Cetina-floden. Etter byvandringen 
vil det være litt tid på egen hånd, før vi nyter lunsjen ombord med Split i bakgrunnen og Adriater-
havet omkring oss. Etter lunsj er det tid til ukens første svømmestopp, hvor du fra skipets ba-
debro kan nyte en dukkert i det krystallklare vannet. Skipet er utstyrt med et par fine badebroer, 
så alle kan være med. Vi seiler videre til den hyggelige havnebyen Pucisca, som ligger på øyen 
Brac, hvor vi ligger natten over. Den lille byen kjennetegnes ved den klassiske middelhavsarki-
tekturen med kalkstein, som vi blant annet kjenner fra Det Hvite Hus i Washington og ikke minst 
parlamentet i Wien. I byen er det masse muligheter for å finne en god middag på en av de lokale 
tavernaene.



Dag 3: Bol og Den idylliske øya Hvar

Tidlig om morgenen fortsetter båtturen mot Bol og øya Brač, som kanskje er best kjent for sin 
lekre strand Zlatni Rat, og som ofte er blitt kåret til en av Europas vakreste strender. Nyt for-
middagskaffen på det deilige soldekket mens vi går videre. Vi ankommer sent på formiddagen i 
god tid til en tur på stranden, og hvis man ikke vil ha strandliv kan vi anbefale en kald øl i Bol før 
vi spiser lunsj om bord på båten. På ettermiddagen går cruiset videre mot Hvar. Vi tar et bade-
stopp nær øya Korčula før lunsjen serveres. Enda et badestopp i en idyllisk bukt på Hvar, før vi 
med lokalguide går en oppdagelsestur på øya.

Denne vakre øya ligger mellom to andre øyer, Brač og Korčula. Hvars beliggenhet midt på de 
adriatiske skipsrutene gjorde den tidlig til en viktig base for handel over hele Middelhavet. I mid-
delalderen, da venetianerne hersket over det meste av Adriaterhavet, var Hvar en svært viktig 
havn for dem. Dagens tur bringer oss til de små tettstedene på øya med åkrer og vinmarker 
rundt.

Vi overnatter ved denne hyggelige og populære ferieøya.



Dag 4: Den Blå grotten og Vis

Vi seiler fra Hvar allerede på morgenen, og dagens første mål er Den Blå Grotte som kun kan 
nåes fra vannsiden. Det er et helt unikt lys i grotten, som dannes når sollyset bryter gjennom en 
undervannsinngang. Vi tar forbehold om at besøket ikke kan gjennomføres hvis det er for mye 
bølger på dagen. Seilturen går videre til øyen Vis, som er en av de øyene som fra omkring 2. Ver-
denskrig og frem til 1995 var under Titos styre og ble brukt som militærbase for hans hær. Øyens 
militære status har betydd at den har vært skånet for turismen, så Vis i dag fremstår fremdeles 
som en urørt perle. Reiselederen vår viser oss byen, og om kvelden har du mulighet for å gå på 
oppdagelse på egen hånd.



Dag 5: Korčula

Fra tidlig morgen drar vi videre på eventyret vårt. Det blir tid til badestopp mens kokken forbere-
der den lekre lunsjen om bord. Tidlig på ettermiddagen kommer vi til Korčula, som er navnet på 
både halvøya og den største byen på øya; den ligger høyt hevet og omgitt av tykke bymurer fra 
1200-tallet. Vi tar en byvandring og ser nærmere på Korčula. Det er mange imponerende byg-
ninger, men den mest spektakulære og viktige er St. Markus-katedralen, som kan dateres helt 
tilbake til år 1200. I byen hevder man stolt at det var her Marco Polo ble født den 15. september 
1254, da byen var under venetiansk styre. Mange mener imidlertid at Marco Polo ble født i Vene-
zia. Uansett hvordan det nå engang måtte være, så holder Korčula fast ved påstanden og skilter 
gjerne med det. Om kvelden kan du gå en tur i Korčula og finne en god restaurant til kveldens 
middag.

Overnatting i Korčula.



Dag 6: Mljet Nasjonalpark

Om formiddagen cruiser vi forbi de idylliske Elafitiøyene. Lunsjen serveres om bord før det er 
tid til å oppleve denne særpregede «Honningøya», Mljet. Denne vakre øya ligger sør for halvøya 
Pelješac og er skilt fra den ved Mljet-sundet. Den er beskrevet av greske og romerske geografer 
som Melita og er omtalt for første gang på 500-tallet f.Kr. I dag er deler av øya nasjonalpark, som 
omfatter den vestlige delen, Storsjøen, Lillesjøen og Solinebukta. Vi går på oppdagelsestur i na-
sjonalparken Mljet. Du kan utforske interessante tette pinjeskoger og uberørt natur på ensomme 
stier i nasjonalparken med de to vakre saltvannssjøene. På den lille øya St. Maria ligger et bene-
diktinerkloster fra 1100-tallet. Vi overnatter i Mljet.



Dag 7: Dubrovnik

Enda et høydepunkt venter oss. Vi har satt kursen mot Dubrovnik, som også er endemålet for 
cruiset vårt. Å komme til Dubrovnik fra sjøsiden er noe ganske spesielt, og vi nyter lunsjen mens 
vi nærmer oss byen. Vi legger til tett ved gamlebyen, og her tar reiselederen oss med på en 
historisk byvandring inn bak bymurene, der vi ser nærmere på den gamle bydelen, Stari Grad, 
som kan dateres til 600-tallet. Biler er ikke tillatt her, så det er ingenting som forstyrrer når vi går 
rundt mellom bygningene fra gotikken, renessansen og barokken. Om kvelden arrangerer reise-
lederen en felles avskjedsmiddag for dem som har lyst. Ellers er der masser av deilige spiseste-
der i den gamle bydelen.



Dag 8: Hjemreise

Vi sjekker ut fra skipet etter frokost og kjører direkte til lufthavnen. God tur hjem.

Skipsinformasjon

MS Summer****

Helt nybygd båt, som ble sjøsatt mai 2019. På MS Summer finner du restaurant, bar og et deilig 
soldekk med jacuzzi. Båten har en fin badebro, som gir god mulighet til å svømme i Adriaterha-
vet.

Lugarer:

Båten har plass til bare 36 passasjerer, fordelt i 18 lugarer på nedre og øvre dekk.

Lugarene på nedre dekk:

(ca. 9-11 m2) har to lysventiler, som ikke kan åpnes.

Lugarene på øvre dekk:

(ca. 8-9 m2) har et stort vindu som kan åpnes. Dessuten er det en større lugar på øvre dekk (ca. 
14 m2) med dobbeltseng, enkeltseng og to vinduer.

Alle lugarer har klesskap, klimaanlegg og moderne ventilasjon, safe, TV og bad. Enkeltlugarene 
har dobbeltseng og dobbeltlugarene har enten dobbeltseng eller to enkeltsenger. Ved bestilling 
velges sengetype. Prisen inkluderer opphold i delt dobbeltlugar på nedre dekk. I lugarene blir det 
skiftet håndklær hver andre dag og sengetøy en gang i uken.

For mer informasjon om priser og datoer se vår hjemmeside www.vitusreiser.no 
eller ring oss på 901 66 999. 


