
 

 Magnifika Kroatien till havs med SPF 
Munka-Ljungby 

 
Vi gör en härlig kryssning längs den magnifika dalmatiska kusten och dess vackra öar. 

Under tre dagar på Adriatiska havet åker vi från en ö till en annan och tittar på sevärdheter. 
Vi besöker mysiga städer och njuter av uppfriskande bad i det turkosblå havet. Innan vi går 
ombord hinner vi med fantastiska platser och städer som Zagreb, Split och Trogir! En resa 

att längta till! 

6 dagar 1-6 juni 2020 

Dag 1. Mot Kroatien 
Under förmiddagen avgår vårt flyg till Zagreb, Kroatiens trevliga huvudstad.  Staden är 
uppdelad i en nedre del, Donji grad, och en övre, Gornji grad. Övre staden utgör Zagrebs 
historiska kärna och här ligger många av de mest berömda byggnaderna, såsom 
katedralen, Lotrščaktornet och Parlamentspalatset.  Vi checkar in på Hotel Laguna*** där 
det blir middag i glada vänners lag. Kanske flanerar vi på de gamla charmiga gatorna i 
Zagrebs historiska centrum i kvällsljuset. 
 
Dag 2. Plitvice – Kroatiens vackraste nationalpark 
Idag åker vi söderut och vårt första stopp blir Plitvice Nationalpark som anses vara det 
vackraste området i Kroatien. Här kan du bl a beundra 16 sjöar som ligger som ett 
pärlband med vattenfall emellan. Det högsta fallet är 76 meter i fallhöjd och sjöarnas 
vatten är så klart att man med blotta ögat kan se fiskarna simma runt. En otrolig 
naturupplevelse!!! Vi passar också på att äta lunch i parken. 
Efter detta trevliga besök fortsätter vi vår resa in i kustområdet Dalmatien som bjuder på 
ett sagolikt landskap med doftande pinjedungar, olivlundar och vingårdar. Snart är vi 
framme i den storslagna Unescostaden Split. En monumental stad med viktiga monument 
från romartiden, varav ett av de mest intressanta är Diocletianus palats. 
Nu checkar vi in på Hotel Art i Split***. 
 
Dag 3. Trogir – museet på vatten  
Efter en stärkande frukost beger vi oss ut på den lilla halvön Trogir. Trogir är en charmig 
liten stad vars historiska kärna med gränder, kullerstensgator och vackra byggnader finns 



 
med på Unescos världsarvslista. Här finns det massor av spännande historia som sträcker 
sig 2300 år tillbaka i tiden och det lär vi oss mer om under en guidad visning. 
Eftermiddagen spenderar vi på egen hand i Split. Kanske njuter Ni av ett svalkande dopp 
eller av en kaffe på någon av stadens många serveringar. 
På kvällen träffas vi igen för att äta en god middag tillsammans på en trevlig restaurang. 
 
Dag 4. Välkomna ombord på Antonela 
Vi checkar ut från vårt hotell och tar oss bort till vårt alldeles eget skepp! Här installerar vi 
oss i våra hytter som är enkla men bekväma. Alla med privat badrum och 
luftkonditionering. Hytterna är fördelade på huvuddäck och undre däck men alla har ett litet 
fönster. Ombord finns även en mindre matsal och ett soldäck. Vi kryssar längs den 
Dalmatiska kusten och avnjuter god 3-rätters lunch ombord. Vårt första mål är ön Hvar där 
vi lägger till under eftermiddagen. Vi tar en gemensam promenad och här hittar vi bl a 
Europas äldsta stadsteater, som grundades 1612. Hvar erbjuder dessutom rikligt med 
underhållning, utmärkta restauranger, barer och kaféer som är öppna långt in på natten. Vi 
övernattar i hamnen i Hvar 
 
Dag 5. Vi njuter av vår minikryssning 
Vi lämnar Hvar för att ta oss vidare till ön Brac. Ett badstopp är planerat vid den mest 
berömda stranden i Dalmatien – Zlatni Rat. Vi äter en god lunch ombord innan vi når orten 
Bol som är en gammal fiskeby och som numera blivit ett populärt turistmål. Vi njuter av 
dagen, sol och salta bad! 
Framåt kvällen blir det Captain´s dinner ombord på fartyget!  
 
Dag 6. Tidig morgon bär det hemåt 
Tidig morgon lägger vårt fartyg ut och tar sikte på Split. Vi äter frukost ombord och sen är 
det dags att checka ut. Vi tar plats på vår transfer som tar oss till flygplatsen för att flyga 
hem.  
 
Ingår i resans pris: 

- Flygresa t/r till Zagreb från Split till Köpenhamn  
- 5 nätter i valt boendealternativ 
- 5 frukostar 
- 3 middagar (dag 1,2 och 3) 
- 1 Captain´s dinner ombord på fartyget 
- 2 luncher på fartyget 
- Entré, guidning och lunch i Plivitcie nationalpark 
- 1 l vatten per kabin/dag ombord på fartyget 
- Eftermiddagskaffe eller te ombord på fartyget 
- Samtliga transfers med turistbuss i Kroatien 
- Utflykt och guidad rundtur i Trogir 
- Hamnskatter i Hvar och Brac 
- Svensktalande reseledning (Lotta Rickard) 
- Skatter och avgifter  

Pris per person: 

Del i dubbelrum SEK 11 465,- 
Enkelrumstillägg SEK 4 075,-(max 2 enkelrum) 
 





 






