
Seniorresa till Kroatien 

Reslängd: 7 dagar 

Period: 8 - 15 maj 2022 

Avreseort: Luleå 

 

Hotell Miramare - Makarska ★★★★ 

  
Centralt och strandnära 
Detta stilfulla hotell är beläget precis vid havet på den lilla halvön Sveti Petar. Ett perfekt läge bredvid 
Makarskas hamn, strandpromenaden Riva och nära en av Dalmatiens vackraste stränder. Njut av en 
traditionell kroatisk middag på restaurangterrassen ackompanjerad av en bedårande utsikt över bergskedjan 
Biokovo och Makarskas myllrande folkliv. Restaurangen ligger alldeles vid vattenlinjen och serverar även 
internationella rätter. Och för den som är sugen på en drink finns en bar - även den med fantastisk utsikt. 
Varva slappa dagar på stranden eller vid poolen med ett besök på SPA-avdelningen eller varför inte följa med 
på en organiserad dagsutflykt– Hotell Miramare och Makarska bjuder dig de bästa förutsättningarna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg Utflykter: 

Kroatisk afton 

När eftermiddagen går över till kväll åker vi upp mot bergen till en fridfull gård på den kroatiska landsbygden. 

Efter en välkomstdrink som består av rakija slår vi oss ned vid dukade bord. Från långborden har man fin 

utsikt över kusten och öarna ute i skärgården, medan familjen Topici serverar en trerätters-middag som 

består av traditionella kroatiska anrättningar. Till maten bjuds vi på traditionell sång och dans medan solen 

sakta går ned vid horisonten. Middagen består av ost och prsut (lufttorkad skinka) till förrätt. Kalv, lamm och 

potatis tillagat under lock (Peka) serveras till huvudrätt och en efterrätt serveras som avrundning på 

middagen. 

Detta ingår:     Halvdag:  

Busstransfer     19:00 – 22:00 

Trerättersmiddag    (Cirkatider) 

Norsk- eller svenskatalad guide 

Pris ca. SEK 550:- per person (bokas och betalas på resmålet)  

Pris per person i dubbelrum med halvpension SEK 9.790:- 

Enkelrumstillägg SEK 1.600:- per person 

I priset ingår 

• Direktflyg Luleå - Split T/R 
• Transfer till hotellet T/R 
• Incheckat bagage 15kg per person 
• Boende 7 nätter, del i dubbelrum med halvpension (frukost & middag) 
• En guidad stadsrundtur i Makarska  

 



 

Dubrovnik 

Den gamla staden Dubrovnik är ett av Kroatien mest välkända sevärdheter och ett av de allra mest populära 

utflyktsmålen. Längs vägen passerar vi staden Neum som ligger i Bosnien & Hercegovina. Där tar vi en 

bensträckare och kanske en kopp kaffe. Väl på plats går vi på en guidad stadsvandring i Gamla Stan (Stari 

Grad) som varar ungefär en timme, och sedan finns gott om tid att upptäcka den makalösa staden på egen 

hand. Man kan till exempel promenera på den imponerande stadsmuren eller besöka något av de spännande 

museerna som finns innanför murarna. Linbanan som går upp till berget Srd ger en fantastisk utsikt över 

staden och den vackra kusten. Dubrovnik är en av världens bäst bevarade antika städer och inspelningsplats 

bland annat för den populära TV-serien ”Game of Thrones” och en av Star Wars-filmerna. 

 

Detta ingår:     Heldag:  

Busstransfer     8:00 - 19:00 

Norsk- eller svenskatalad guide   (Cirkatider) 

Pris ca. SEK 600:- per person (bokas och betalas på resmålet)   

 

Vinprovning – Imotskis utsökta vingårdar 

Imotski är känt för sitt bördiga läge och utmärkta viner. Här finns även två intressanta naturfenomen, den Blå 

sjön och den Röda sjön. Båda två är resultatet av underjordiska grottor i karstlandskapet som rasat in och 

skapat sjöar som ligger långt nere i vad som ser ut som kratrar. Vi fortsätter mot vingårdarna och familjen 

Grabovac som förklarar och visar oss produktionen av vindruvorna på deras vingård. Allt från de vita 

vindruvorna där de mest kända är Kujunzusa, Chardonnay, Žilavka, Pošip och den gråa Pinot till de röda 

sorterna som Trnjak, Merlot, Vranac, Cabernet Sauvignon och Syrah. Vi får även höra några hemligheter som 

ligger bakom deras succé, dessutom provar vi vitt vin, rött vin, rosévin och mousserande vin. Till detta 

serveras enklare tilltugg i form av ost och lufttorkad skinka. 

Detta ingår:     Eftermiddags tur:  

Busstransfer     13:30 - 18:00 

Norsk- eller svenskatalad guide   (Cirkatider) 

Vinprovning med enklare tilltugg 

Pris ca. SEK 500:- per person (bokas och betalas på resmålet)  

 

 

 

 


