
 

 

Gotravels chaufför, Torbjörn Sundås, och Marina, vår lokala guide, fanns på plats i Split och tog 

emot oss på flygplatsen. Hotellet låg 6 mil bort och vi skulle stanna i den lilla pittoreska staden 

Trogir med 13000 invånare för en promenad och tidig lunch. Gamla delen av staden var ett av 

Unescos världsarv. I Trogir åt vi brunch utomhus i 28-30 graders värme.. Vårt hotell Medora Auri 

var stort, hade receptionen på 10:e våningen och till våra rum skulle vi åka ner med hissen.   

Vi besökte Split, Kroatiens andra stad. Efter en promenad kom vi till kejsare Diocletianus palats 

från 200 e. Kr. Där berättade en lokal guide om palatsets historia från romarnas dagar och framåt i 

tiden. Detta palats var en av romarnas största byggnader i världen; 30000 m2 yta och relativt 

välbevarat (utgör Kroatiens tredje världsarv) Under bussresan kunde vi njuta av underbara vyer 

längs kusten. Guiden berättade, att när en familj bygger ett hus, förbereder många en övervåning, 

som kan ställas i ordning när äldsta sonen i familjen ska bilda familj, vilket innebär att flera 

generationer bor tillsammans i samma hus. 

Nästa dag skulle vi varit ute med båt och besökt två öar, som heter Hvar och Brac, men mycket 

blåsigt väder,  den s.k.” Boravinden” var i antågande  vilket gjorde det omöjligt att gå ut med båt på 

Adriatiska havet.  Vi fick utnyttja den dagen till bad i väntan på” Boran”. Fram på eftermiddagen 

och kvällen fick vi hålla oss inne på hotellet. 

Dagen efter kunde vi åka ut med båt längs kusten och besöka lilla staden Makarska istället för  

besöket på öarna. Nu hade ny guide tagit över. Skepparna på båten tillredde fisk och kyckling 

ombord och vi hade det jättemysigt i blåsten. 

Nästa dag var det dags att checka ut från hotellet och påbörja resan hemåt med buss. Rijeka, söder 

om Istrahalvön blev nästa anhalt. Vi fick under resan veta mycket om hur det är att leva i Kroatien, 

dess historia och natur. Till Rijeka kom vi ganska sent. På morgonen tog vi farväl av vår guide och 

vi skulle nu klara oss hem med Tobbe och Per Åke som reseledare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De återstående dagarna åkte vi buss genom Slovenien, som såg ganska välmående ut, husen i bra 

skick och trevliga trädgårdar. Vidare genom Österrike och i Bayern i Tyskland bodde vi över i Bad 

Göggingen vid floden Donau. Nästa natt skulle vi bo i Oranienburg i närheten av Berlin. På väg dit 

gjorde vi en avstickare till Wittenberg i f.d DDR för att påminna oss om Martin Luthers teser, som 

vi läst om i skolan. Vi iakttog mycket under resan genom gamla Östtyskland. Gigantiska åkrar där 

fanns, mycket solpaneler på stora fält, mycket odling av humle och vakttornen från 

övervakningssamhället fanns fortfarande kvar 

 Resan var väldigt intressant. Kroatien, som satsar på turism längs kusterna, är ett mycket vackert 

land med bra klimat. Guiderna har förmedlat kunskap om landet på ett bra sätt och varit mycket 

hjälpsamma och tillmötesgående. Hotellen har haft mycket bra standard och vår chaufför Tobbe 

kunde inte bara köra buss . Han fixade  också lätt  bussfika med eller utan starka drycker. Men utan 

trevliga  och positiva resenärer kommer man inte långt. Tack för En mycket trevlig vecka alla 

deltagare!     // Maj-Lis och Per Åke Sjöblom 

 


