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Att vi kan Kroatien som ingen annan, bekräftas av alla våra nöjda kunder som 
återvänder år efter år till detta fantastiska land. Tack vare vår välutbildade personal 

med god lokalkännedom, som dessutom har lång erfarenhet av och ett stort 
kontaktnät i Kroatien, kan vi ge er de bästa förutsättningar för en lyckad 

vistelse i vackra och gästvänliga Kroatien.

Kanske har du varit här förut och förstår värdet av 
att kunna varva ner i en slående vacker natur med 

dramatiska berg och lena klapperstensstränder - 
alltid nära till salta bad, kulinariska upplevelser 

och historiens vingslag. Låt dig inspireras 
av de vackra bilderna i katalogen, men 

kom ihåg att det kristallblå havet och den 
vänliga atmosfären måste upplevas på plats. 

I katalogen presenterar vi ett smakprov på våra hotell och 
lägenheter - hela utbudet med nya destinationer och avreseorter 
hittar ni på vår svenska respektive norska hemsida: 

www.kroatienspecialisten.se
www.kroatiaspesialisten.no

Vi hälsar dig varmt välkommen för att skapa dina egna 
upplevelser och minnen, som värmer och stannar kvar när 
vintermörkret sänker sig!

Ingen kan Kroatien som vi!
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42 VODICE
Vodice är ett populärt resmål, ca 60 km norr om 
Split, och en av de största turistdestinationerna
vid Adriatiska havet. Vodice är känt för sin 
härliga atmosfär och för att vara en av de mest 
restaurangtäta orterna. 

66 DUBROVNIK
Dubrovniks fantastiska riviera sträcker sig över en 
45 kilometer lång lummig kustremsa med många 
små orter, öar och byar som präglas av en egen 
naturlig charm.

Prisangivelser
Alla priser är frånpriser per person, baserat på billigaste avreseort och avresedatum. Samtliga prisindikationer är framtagna i september 2016. För 
dagsaktuella priser, se kroatienspecialisten.se, ring 0771-800 300 eller kontakta någon av våra återförsäljare. Kroatienspecialisten reserverar sig för 
slutförsäljning och eventuella fel, liksom för ändringar som uppkommit efter katalogens pressläggning. Kroatienspecialistens fullständiga resevillkor 
och objektsbeskrivningar finns på kroatienspecialisten.se. Objektsbeskrivningarna i katalogen är förkortade på grund av begränsat utrymme. 

Katalogen ges ut av Kroatienspecialisten AB
Ansvarig utgivare: Haris Nuspahic  
Grafisk form och repro: Emil Brännström

Text: Emil Brännström & Haris Nuspahic
Foto: Hotellarkiv, Melben AB & Kroatiska Turistrådet. 
Tryck: Colorprint

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och 
ändringar i programmet.

6 Makarska har allt och lite till. Här finns flera 
badorter, en mängd aktiviteter och smultronställen. 
Makarska är den perfekta utgångspunkten för 
utflykter om man vill upptäcka landet med båt, buss 
eller till fots.

MAKARSKA RIVIERAN 26 BRAC
Brac är den tredje största ön i den kroatiska 
skärgården och ligger bara en timme med färja 
från Split. Förutom de kulturella sevärdheterna så 
kan man koppla av och njuta av vacker natur och 
härliga stränder.
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4 | Kroatien

KROATIEN

Vad är det som gör 
att man gång på gång 
återvänder till samma 
land? Svaret är enkelt, 
om landet heter Kroatien. 
Den slående vackra och 
skiftande naturen är bland 
de mest välbevarade i hela 
Europa. Människornas 
gästfrihet, det turkosa 
kristallklara havet, det milda 
klimatet samt intressanta 
sevärdheter och ett rikt 
kulturarv lockar allt fler turister 
till detta fantastiska land.

Längs Adriatiska havet sträcker sig Kroatiens kust nästan 60 mil. 
Landet har en fantastisk vacker kustlinje med kristallklart badvatten 

som lockar till svalkande dopp, snorkling och dykning. Stränderna består 
oftast av mjuk rundslipad klappersten, och i badvikarna kan man inte sällan 

vara helt för sig själv. Kroatien bjuder inte bara på sol och bad utan även på 
en varierande natur med höga berg och djupa dalar. Kusten omringas av gröna 

pinjeskogar, olivodlingar och citrusträd och dofterna från grönskan blandas med 
den salta havsbrisen.

Sist men inte minst måste man nämna den vackra skärgården med azurblått vatten och 
1244 öar, med ett rikt växt- och djurliv både på land och i havet. Klimatet vid kusten är 

ett typiskt medelhavsklimat med en lång, varm och torr sommar, landet har otroliga 2600 
soltimmar om året. Den milda och svalkande vinden från havet gör att värmen känns behaglig. 

Därför kan man resa till Kroatien och sola och bada från april och ända in i oktober.
Kroaterna lever i ett lugnt och stilla tempo och är verkligen måna om sina gäster. Här finns inga 

påflugna säljare och brottsligheten är låg, vilket gör Kroatien till ett säkert semesterland.
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”Klimatet vid kusten är ett 
typiskt medelhavsklimat med 
en lång, varm och torr sommar, 
landet har otroliga 2600 
soltimmar om året.”

Här finns kultur och natur i överflöd med 
många städer och nationalparker som är 
kulturminnesmärkta och under UNESCO:s 
beskydd. Dessutom har Kroatien ett spännande 
kök och gott om trevliga utflyktsalternativ. Gör ett 
besök på en vingård, prova på en vandringsled eller 
ta del av de många vattenaktiviteter som erbjuds. 
I de pittoreska små orterna på Makarska rivieran 
eller öarna Brac och Hvar finns det alltid något att 
se och göra. Att semestra i Kroatien är billigare än 
i de flesta andra länder i Europa vilket gör att ni 
kan njuta av en oförglömlig vistelse utan att tömma 
reskassan.

Vi hälsar er välkomna till Kroatien där din viktigaste 
uppgift blir att ha en lyckad semester!



MAKARSKA
Staden Makarska är en trivsam badort 
och centrum för turismen på rivieran. Här 
möts ni av ett myllrande folkliv, nöjen och 
bad. Utbudet av restauranger, butiker och 
barer är stort. Slå er ned på ett kafé och 
betrakta folklivet från den palmkantade 
strandpromenaden eller låt er imponeras 
av den mäktiga bergskedjan Biokovo och 
det klara havet.

BASKA VODA
Nio kilometer norr om Makarska ligger 
hamnstaden Baska Voda. Här njuter 
ni av sol och bad, men har också nära 
till spännande utflyktsmål i den vackra 
naturen. Kvällarna tillbringas på någon av 
de många mysiga restaurangerna vid havet 
där ni kan njuta av den inhemska maten.

BRELA
Brela är en charmig badort med 
mycket historia och ligger 12 km norr 
om Makarska. Brela är känd för sina 
underbara klapperstensstränder som 
sträcker sig kilometervis och som ramas 
in vackert av den täta pinjeskogen. 
Förutom sol och bad, erbjuder Brela 
också ett antal aktiviteter och olika 
vattensporter.

TUCEPI
Orten Tucepi ligger ca 4 km 
söder om Makarska. Den härliga 
klapperstenstranden och långa 
strandpromenaden som är kantad 
med restauranger, affärer och kaféer 
kännetecknar orten. I och runt Tucepi går 

det utmärkt att vandra eller att hyra cykel 
och upptäcka det vackra landskapet.

PROMAJNA
Promajna är beläget sex kilometer 
nordväst om Makarska nedanför 
Biokovos sluttningar. Här längs den gamla 
kustvägen finns allt ni behöver för en lugn 
och stillsam semester.

DRVENIK OCH GRADAC
Båda dessa förtjusande orter ligger 
söder om Makarska (Drvenik ca 35 km 
och Gradac ca 40 km) i ett landskap 
som är en symbios mellan hav och 
berg. Längs kusten finns vikar med 
klapperstensstränder omgivna av berget 
Biokovos klippor.

MAKARSKA RIVIERAN
Makarska Rivieran sträcker sig hela 60 km mellan 
städerna Omis i norr och Gradac i söder. Staden 
Makarska är den största orten på rivieran och ett av de 
mest populära turistmålen längs den kroatiska kusten, 
känd för dess natur och olika turistattraktioner.

En dramatisk kustlinje och ett turkost hav lockar besökare 
från världens alla hörn. Den täta pinjeskogen sträcker sig 
ända ner till stranden och på aftonen utgör de aprikosa 
bergstopparna en kraftig kontrast mot den blå himlen. 
Cykel och promenadvägar följer kusten i flera mil och det 
är lätt att besöka och uppleva nya orter. Med båt finns 
öarna Brac och Hvar inom räckhåll. Detsamma gäller 
Biokovo, berget som går att bestiga via slingrande stigar till 
spektakulära stup, med milsvid utsikt ut över övärlden.

Makarska Rivieran består av flera charmiga orter vid 
inbjudande stränder - en miljö som är lätt att förälska sig i 
och som erbjuder en härlig semester för alla!
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”En dramatisk kustlinje 
och ett turkost hav 
lockar besökare från 
världens alla hörn.”



Hela vårt utbud hittar du på kroatienspecialisten.se
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1 Hotell Dalmacija
2 Lägenheter Palma
3 Hotell Milenij

4 Hotell Maritimo
5 Hotell Meteor
6 Läg. hotell Miramare

7 Hotell Osejava
8 Hotell Park

Kroatienspecialistens 
servicekontor

(Hotell Dalmacija)

1 Hotell Alga 1 Villa Verica 2 Lägenhetshotell Milenij
3 Hotell Soline (Brela)

FULL SERVICE
Transfertid: Cirka 1,5 - 2,5 timme från Splits flygplats 
till boende, beroende på ort och trafikintensitet. 

Servicekontor: I Makarska ligger vårt servicekontor, 
där du kan träffa vår personal.
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Nybyggd villa som utmärker sig genom en komfort och 
snygg inredning utöver det vanliga och med värdar som gör 
sitt yttersta för att din vistelse ska bli så bra som möjligt. 
Utmärkt beläget i Makarska - ett stenkast från stranden 
och strandpromenaden, kantad av bra restauranger 
som serverar god och traditionell kroatisk mat. En kort 
promenad längs stranden hittar du centrum och hamnen 
med fler restauranger, barer, kaféer och ett myllrande 
kvällsliv.

Lägenheter
Exklusivt och modernt inredda lägenheter.
Enrumslägenheter (ca 23m2) för 2 personer med balkong 
består av ett kombinerat sovrum och pentry.

Tvårumslägenheter (ca 50 m2) för 2-4 personer med 
balkong består av ett sovrum med dubbelsäng och ett 
kombinerat kök och vardagsrum med bäddsoffa för upp till 
2 personer.

Trerumslägenhet för 4-6 personer med balkong och delvis 
havsutsikt består av två sovrum med dubbelsängar och ett 
kombinerat kök och vardagsrum med bäddsoffa för upp till 
2 personer.

Alla lägenheter har balkong, luftkonditionering, Wi-Fi, 
säkerhetsbox, välutrustat kök, LED-TV och badrum med 
dusch, wc och hårfön.

Övrigt
Byggt 2014. Parkering, reception och grill.

MakarskaLÄGENHETER PALMA

Luftkond.  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  100 m
Centrum  500 m
Minimarket 30 m
Restaurang 100 m
Pool  Nej

Pris från  5 490:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet
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Med sitt fantastiska läge vid strandpromenaden i Makarska är 
Hotell Dalmacija ett av de bästa mellanklasshotellen på rivieran. 
Hotellet är mycket omtyckt av våra gäster, då både frukostbuffén 
och utsikten över havet är något utöver det vanliga. Tack vare sitt 
centrala läge med närhet till stranden, ortens restauranger, kaféer 
och nöjesliv är det inte mycket man saknar här. Hotellets moderna 
wellness och träningslokal erbjuder både aktivitet och avslappning 
i en inspirerande miljö och utomhus finns en härlig solterrass med 
pooler. Det erbjuds även underhållning i form av dansshower och 
livemusik flera gånger i veckan.

Rum
Fina dubbelrum för 2 personer med balkong och delvis havsutsikt.

Större dubbelrum för 2-3 personer med balkong och delvis 
havsutsikt. 

Alla rum har luftkonditionering, balkong, Wi-Fi, platt-TV med 
satellit-kanaler, telefon och minibar. Badrummen har dusch eller 
badkar, wc och hårtork.

Bad
Klapperstenstrand samt poolområde med bl a barnpool. Solstolar 
och parasoll vid poolen ingår i priset.

Wellness
• Fitnesscenter/gym
• Turkiskt bad
• Skönhetssalong
• Massage

Måltider
Frukost ingår. Halvpension: lägg till 385:- per person så ingår 
middag under hela veckan!

Övrigt
Totalt 190 rum. Reception. Hotell Dalmacija har modernt utrustat 
gym samt konferenslokal, kiosk, souvenirbutik, pool, bar och TV-
salong. Gratis Wi-Fi. Aktiviteter (vattengympa, träningsklasser, 
vinprovning). Tennis och vattensportaktiviteter finns i närheten 
av hotellet. Kroatienspecialistens servicekontor finns på hotellet. 
Städning 7 dagar i veckan.

MakarskaHOTELL DALMACIJA

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  0 m
Centrum  400 m
Minimarket 50 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  5 990:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum

GÄSTERNAS KOMMENTARER
”Vi bodde på Hotel Dalmacija. Trevlig personal, 
tillmötesgående,vänliga och glada.” U.G

”Bra frukost. Perfekt läge” E.V

”Helt och rent. Toppen läge och finfin balkongutsikt. Mycket nöjd 
också med frukostbuffen.” L.A

”Bra frukost och bra bemötande av personalen.” M.S
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Läs mer och boka på www.kroatienspecialisten.se

Makarska

Ett modernt och smakfullt inrett hotell med modern design 
som inte kunde vara närmare stranden och den vackra 
strandpromenaden. Hotell Milenij är ett mindre hotell som 
erbjuder genuin service av engagerad personal. Hotellets 
välrenommerade restaurang har en underbar terrass 
med havsutsikt. Från den ser man det ständigt skiftande 
skuggspelet över Biokovos branter, solstrålarnas blänk i det 
kristallklara vattnet och känner den härliga doften av pinje 
och blomster. Längs havet löper många fina promenadstråk 
eller ta en lugn promenad in mot Makarska centrum och 
den charmiga småbåtshamnen.

Rum
Modernt inredda och rymliga dubbelrum för 2 personer 
utan balkong. Balkong och delvis havsutsikt mot tillägg.

Superior dubbelrum för 2-3 personer med balkong och 
delvis havsutsikt med möjlighet till 1 extrasäng.

Luftkonditionerade rum med satellit-TV, Wi-Fi, telefon, 
minibar och säkerhetsbox. Badrum med dusch och wc.

Måltider
NYHET: Frukost och middag ingår, värde 1100 :-/person.

Övrigt
Totalt 21 rum. Parkering. Tvättservice på begäran. 
Restaurang, bar, 24-timmarsreception, rökfria rum, hiss, 
säkerhetsbox, bagageförvaring. Gratis Wi-Fi. Hotellets 
gäster har 10% rabatt i hotellets restaurang. Städning 7 
dagar i veckan.

HOTELL MILENIJ

Luftkond.  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  0 m
Centrum  500 m
Minimarket 50 m
Restaurang Ja
Pool  Nej

Pris från  6 990:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum                  

Med ett idealiskt läge, omringad av pinjeskog vid den fina 
och långa stranden som löper längs hela Tucepi, ligger detta 
trevliga hotell med tillmötesgående och engagerad personal. 
Närheten till havet och det gedigna poolområdet gör hotell 
Alga till ett perfekt boende för den som älskar sol och bad. 
Njut av havsutsikten från hotellets underbara terrass, besök 
någon av de pittoreska byarna i närheten eller ta del av 
någon av hotellets alla aktiviteter. Hotellet är känt för sin 
goda frukost och middagsbuffé. Längs strandpromenaden 
och i Tucepis centrum finns ett flertal restauranger.

Rum
Enkelrum för 1 person med balkong och havsutsikt.

Fräscha och rymliga dubbelrum för 2 personer med 
balkong. Havsutsikt mot tillägg.

Stora familjerum för 2-4 personer med balkong, består av 
ett sovrum med dubbelsäng samt bäddsoffa för upp till två 
barn under 14 år. Havsutsikt mot tillägg.

Alla rum är luftkonditionerade och har Wi-Fi, satellit-TV, 
säkerhetsbox, minibar, och telefon. Badrum med hårfön, 
dusch och wc.

Övrigt
Total 360 rum på 3 våningar. Restaurang, bar, poolbar, 
gym, spa/hälsocenter, skönhetssalong, solarium, bastu och 
massage. Inom- och utomhuspool, barnpool, jacuzzi och 
lekplats. 24-timmarsreception, cykeluthyrning, tvättservice, 
valutaväxling och bagageförvaring. Gratis Wi-Fi. 

TucepiHOTELL ALGA

Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  0 m
Centrum  300 m
Minimarket 300 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  6 290:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum
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Läs mer och boka på www.kroatienspecialisten.se

Meteor är ett av våra mest populära hotell med sitt centrala 
läge och direkta närhet till stranden. Hotellet består av en 
huvudbyggnad samt två flyglar, som kännetecknas av en stilfull 
inredning. Här finns bl a trevliga sällskapsutrymmen, restaurang 
och bar. Under högsäsong bjuds gästerna på underhållning på 
hotellets terrass ett par kvällar i veckan. Nära hotellet finns också 
ett tenniscenter. Precis utanför hotellet löper Makarskas kända 
palmkantade strandpromenad som omgärdas av flera restauranger 
med utsökt medelhavs-inspirerad mat på menyn. En kort 
promenad längs stranden leder till centrum med sitt myllrande 
nöjesliv.

Rum
Fina dubbelrum för 2-3 personer med balkong och delvis 
havsutsikt. Extrabäddsrabatt ges för den 3:e personen.

Alla rum har luftkonditionering, balkong, Wi-Fi, platt-TV med 
satellit-kanaler, telefon och minibar. Badrummen har dusch eller 
badkar, wc och hårtork.  

Bad
Klapperstensstrand nedanför hotellet samt poolområde. Solstolar 
och parasoll vid poolen ingår i priset.

MakarskaHOTELL METEOR

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  0 m
Centrum  300 m
Minimarket 100 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  6 990:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum

Måltider
Frukost ingår. Halvpension: lägg till 385:- per person så ingår 
middag under hela veckan!

Övrigt
Renoverat 2003 och 2009. Totalt 275 rum fördelat på 2 flyglar med 
9 våningar. Här finns utomhuspool med solterrass och uppvärmd 
inomhuspool, bubbelpool, wellness, bastu, välutrustat gym, 
restaurang, snackbar, poolbar, kafé, souvenirshop, skönhetssalong, 
frisör, valutaväxling, dansterrass och mindre lekplats. Barnklubb 
finns under högsäsong och ingår i priset. Wi-Fi finns gratis på hela 
hotellet. Städning 7 dagar i veckan.



Stadens kustlinje delas mitt itu av den 
lummiga halvön Sveti Petar som är en 
sevärdhet i sig. Längs vattnet och genom 
växtligheten ringlar ett romantiskt 
promenadstråk med Makarskas 
välbekanta fyrhus på den västra udden 
och den livliga marinan i öster. Här finns 
även S:t Peters kyrka som är en liten 
stenbyggnad med anor från 1200-talet. 
Om man fortsätter några hundra meter 
söderut längs hamnpromenaden hittar 
man de äldsta stadsdelarna och den gamla 
stadskärnan Kačićs torg.

Även om det går alldeles utmärkt att resa 
till Makarska och ha en aktiv semester 
på orten med långa vandringar i den 
spektakulära naturen, vattenaktiviteter 
som snorkling eller cykelturer längs havet 
så är Makarska i första hand en utpräglad 
badort. De flesta som reser hit vill ha en 
lugn och stillsam semester med massor 
av sol, bad och såklart ett överflöd av god 
och spännande mat! I staden finns gott 
om bra restauranger, caféer och barer. 
Shoppingutbudet är kanske inte det 
största, men det finns såklart klädbutiker 
och matbutiker med ett sortiment som 
liknar det skandinaviska. Dessutom finns 
goda bussförbindelser med Split vars 
utbud av affärer och varumärken liknar 
vilken europeisk stad som helst.

Från Makarska utgår många populära 
dagsutflykter. Aktiviteterna sträcker 
sig från stadsvandringar i Split och 

Dubrovnik, utflykter till Mostar i 
Bosnien & Hercegovina och båtturer 
i den Kroatiska skärgården till 
vinprovningar eller forsränning för den 
mer äventyrslystne. Vi vågar lova att det 
finns något för alla, både de som letar 
något stillsamt och avkopplande på 
semesterresan men även för den lite mer 
rastlösa typen.

Att göra i Makarska
Makarska är inte särskilt stort och det går 
alldeles utmärkt att ta sig runt till fots. 
Fågelvägen är det drygt 3 km tvärs över 

staden men promenadstråken sträcker sig 
långa sträckor längs hela den Makarska 
rivieran. Det är till exempel fullt möjligt 
för den med friska ben och en vattenflaska 
att promenera mellan Makarska och 
Tucepi, en sträcka på ca 5-6 km.

Den som gör sig besväret att söka sig 
utanför de mest populära stränderna 
belönas med små gömda badvikar och 
med lite tur får man en bit strand alldeles 
för sig själv. Om man mot förmodan 
tröttnar på stranden och strandlivet finns 
en del gammal bebyggelse att titta på och 
även ett par museum att besöka. Många 

passar på att ta sig upp på berget Biokovo 
som dels bjuder på en makalös utsikt men 
även en intressant biologisk mångfald.

Stränder
I området runt Makarska finns 
klapperstensstränder och badplatåer, och 
stränderna består mest av små runda 
stenar och grus som polerats av havets 
vågor. Badskor finns att köpa för en liten 
peng på flera ställen längs den vackra och 
livliga strandpromenaden.

Den mest centrala och tillgängliga 
stranden i Makarska är den ca 1,5 km 

långa stranden som sträcker sig från 
stadens norra delar, hela vägen förbi 
Hotell Dalmacija, Hotell Park och Hotell 
Meteor, och vidare till halvön Sveti Petar. 
Den är bred och skuggas på sina ställen 
av pinjeträd som sträcker sig ut mot det 
turkosa havet. På strandpromenaden finns 
gott om tilltugg och förfriskningar. Många 
ställen erbjuder solstolar och parasoll till 
uthyrning men de flesta väljer att ligga 
direkt på handduken. Det finns även flera 
bra restauranger i närheten vilket gör att 
man kan spendera större delen av dagen 
på stranden om man vill.

Staden Makarska är med sina ca 14000 invånare den största staden på Makarska 
Rivieran och därmed även dess huvudort. Staden ligger makalöst vackert beläget mellan 
det kristallklara Adriatiska havet och majestätiska bergsmassivet Biokovo som bekvämt 
lagt sig till ro och omfamnar de charmiga kvarteren och långa stränderna. Mellan de 
gräddvita husen och längs hamnpromenaden sträcker palmträden på sig och grönskande 
medelhavsväxter som olivträd, bougainvillea och cypresser skapar intressanta kontraster 
mot den karaktäristiska bebyggelsen.

MAKARSKA
RIVIERANS
HJÄRTA!

”De flesta som reser hit vill ha en lugn och stillsam 
semester med massor av sol, bad och ett överflöd av 
god och spännande mat!”

Gamla stan
Mitt i Makarskas gamla stad finns Kačićs 
torg. Det är namngivet efter den kroatiske 
skalden och minoriten Andrija Kačić-
Miošić som levde under 1700-talet. 
Hans staty på torget är utförd av Ivan 
Rendić (1849-1932) 1890 som var och 
fortfarande ses som en av Kroatiens mest 
framgångsrika skulptörer i modern tid.

Bakom skulpturen ligger S:t Markus 
katedral som påbörjades redan år 
1700 men inte invigdes förrän 1756. I 
katedralen finns bland annat Makarskas 
skyddshelgon S:t Clements reliker och ett 
altare från början av 1800-talet. På torget 
finns för övrigt en vacker Venetiansk 
fontän från 1775.

Biokovobergen och Sveti Jure
Bra skor, en väl tilltagen vattenflaska och 
en viss grundkondition rekommenderas 
för de som önskar upptäcka mer än 
de mest tillgängliga platserna som nås 
enkelt med bil eller genom organiserade 
utflykter. För den som vill kan Biokovo 
vara ett äventyr eller bara en magnifik 
utsiktsplats. Bergsområdet är hemvist för 
mer än 1500 arter av djur och växter. 

Sveti Jure är med sina 1762 meter över 
havet bergsmassivets högsta punkt. 
Härifrån har man en oöverträffad utsikt 
över havet och övärlden. Från Makarska 
till toppen är det ca 31 km med bil. 
För att hitta dit svänger man upp vid 

Konzum i Makarska och forstätter rakt 
fram tills man kommer till Naturparken 
Biokovo, då svänger man till vänster 
och betalar ca 50 Kuna per person 
för att komma in. Tänk på att det inte 
finns någon allemansrätt i Kroatien 
och i nationalparker kan det finnas 
särskilda regler som att man endast får 
följa märkta vandringsleder. Plocka inte 
levande växter och släng självklart inte 
skräp i naturen. Berätta gärna för någon, 
exempelvis reseledare eller hotellpersonal 
om ni vill upptäcka bergen på egen hand. 
Landskapet kan vara svårbedömt och det 
är bäst att iaktta viss försiktighet.

Nöjesliv
För de som vill vara uppe sent finns 
massor av klubbar och barer att 
upptäcka. Makarska har ett stort utbud 
av kvällsaktiviteter för olika smaker. 
Många hotell anordnar dessutom egen 
underhållning i form av livemusik 
och dans, särskilt under högsäsong, 
men den är oftast lågmäld i jämförelse 
med nattklubbarna. Musikkvällar med 
folkmusik på mandolin och gitarr och den 
traditionella sommarkarnevalen hålls i 
Makarska under högsäsong. I gamla stan 
ligger barerna och pubarna tätt och det är 
både enkelt och trevligt att gå en runda 
och upptäcka utbudet.

Läs mer och boka på www.kroatienspecialisten.se
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Mycket populär lägenhetsvilla med den fina stranden precis 
utanför dörren och även den vackra strandpromenaden 
som med bara några minuters promenad tar dig till Baska 
Vodas centrum med den charmiga småbåtshamnen. Väljer 
man att följa strandpromenaden söderut upptäcker man 
snart små skymda badvikar med kristallklart vatten. I 
villans närmaste omgivningar finns barer, butiker och 
restauranger. Alla faciliteter som reception, restaurang och 
pool kan nyttjas på intilliggande 4-stjärniga Lägenhetshotell 
Milenij.

Lägenheter
Enrumslägenheter för 2 personer med balkong. 
Tvårumslägenheter för 2-4 personer med balkong och 
havsutsikt.

Alla lägenheter har luftkonditionering, balkong, Wi-Fi, TV 
med satellit-kanaler, enklare köksutrustning samt badrum.

Måltider
*Frukost och middag ingår i priset för perioden 1/5 - 7/7 
och 26/8 - 30/10, värde 1200:- per person. Frukost ingår i 
priset för perioden 8/7 - 25/8, värde 500:- per person.

Övrigt
Ett flertal faciliteter finns på det intilliggande 
lägenhetshotellet Milenij. Där finns reception, säkerhetsbox, 
restaurang, bagageförvaring, strandbar, kafé, pizzeria, 
bastu, pool, wellnessavdelning. Gratis Wi-Fi. Spjälsäng på 
förfrågan. 24-timmarsreception. Städning 7 dagar i veckan.

Baska VodaVILLA VERICA

Luftkond.  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  0 m
Centrum  100 m
Minimarket 50 m
Restaurang 10  m
Pool  10 m

Pris från  6 290:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet

Halvpension 
ingår i priset!*

Baska VodaLÄGENHETSHOTELL MILENIJ

Vid Baška Vodas soldränkta klapperstensstrand ligger 
utmärkta Lägenhetshotell Milenij.  Med berget Biokovo 
i bakgrunden och den mysiga strandpromenaden i 
förgrunden, bor man nära till allt – suveräna badplatser, 
affärer och kvällsliv. Från Milenijs egen restaurang har 
man en fantastisk utsikt över det turkosa havet och öarna 
Brac och Hvar. På senare år har hotellet belönats med 
priser för sin utmärkta service, ”Travellers Choice 2015” 
(Tripadvisor) och ”Platinum Award 2007 – Best care and 
service” (Holiday Options).

Lägenheter
Trevliga två- och trerumslägenheter (36-73m²) för 2-6 
personer. Balkong med havsutsikt eller mot omgivning.

Alla lägenheter är luftkonditionerade och har Wi-Fi, 
kök med enklare köksutrustning, badrum, TV med 
satellitkanaler samt telefon. 

Måltider
*Frukost och middag ingår i priset för perioden 1/5 - 7/7 
och 26/8 - 30/10, värde 1200:- per person. Frukost ingår i 
priset för perioden 8/7 - 25/8, värde 500:- per person.

Övrigt
Totalt 26 lägenheter, 4 våningar. Restaurang, strandbar, 
café, pizzeria, motionsrum, bastu, pool, wellness. Hiss, 
TV-salong, bagageförvaring, säkerhetsbox, gratis Wi-Fi, 
parkering mot avgift. Spjälsäng på förfrågan som debiteras 
på plats. 24-timmarsreception. Städning 7 dagar i veckan.

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  0 m
Centrum  100 m
Minimarket 50 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  6 890:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet

Halvpension 
ingår i priset!*



SPECIALISTERNAS TIPS!

- I Naturparken Biokovo 
strövar hästar fritt och 
berget bjuder på en oslagbar 
utsiktplats över havet, 
Makarska rivieran och 
solnedgången över skärgården.
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Villa Ana-Marija är det perfekta huset för det större 
sällskapet med plats för upp till 16 personer. T.ex. om ni är 
flera familjer som vill semestra tillsammans, en stor grupp 
vänner eller om man samlar hela släkten på ett ställe. Huset 
är beläget bara 150 meter från stranden, centrum och 
restauranger. I huset finns sällskapsytor för hela familjen 
vare sig det handlar om kvällsmys, eftermiddagsfika på 
terrassen eller lata dagar vid den härliga poolen. 

Bottenplan
Detta är det stora sällskapsutrymmet med ett rejält kök. 
Köket är utrustat med två kylskåp, diskmaskin, ugn, 
mikrovågsugn, kaffebryggare , vattenkokare och porslin.

1:a Våningen
På första våningen finns fem rum. 
Samtliga rum är luftkonditionerade, har egna badrum, 
kylskåp, säkerhetsbox, Wi-Fi samt TV med DVD-spelare.

2:a Våningen
På andra våningen finns en separat lägenhet för upp 
till 4 personer med pentry som är delvis separerat från 
vardagsrummet. Lägenhetens höjdpunkt är balkongen som 
bjuder på en makalös utsikt över havet och solnedgången.

Lägenheten är luftkonditionerad, har eget badrum, pentry, 
säkerhetsbox, Wi-Fi samt TV med DVD-spelare.

Bad
Klapperstensstrand samt poolområde.

Övrigt
Grill, tvättmaskin, spjälsäng, barnstol, utomhuspool 40 
m², 10 solstolar. Parkering och garage. Värdinnan bor 
i en avskild del av huset. Lakan och handdukar samt 
avresestädning ingår. Gratis Wi-Fi finns i hela huset.

PromajnaVILLA ANA MARIJA

Boka ett rymligt
semesterhus

med egen pool!

Pool  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  150 m
Centrum  150 m
Minimarket 150 m
Restaurang 100 m
Luftkond.  Ja

Pris från  5 490:-
Gäller 1 vecka, vid bokning av minst 16 personer
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Det anrika Hotell Osejava återfinns i hjärtat av Makarska, 
charmigt beläget på en liten udde. Med utsikt över det 
kristallklara havet, småbåtshamnen, den palmprydda 
strandpromenaden och den vackraste delen av Makarska 
som avslappnat lutar sig tillbaka mot berget Biokovos 
sluttningar finns en hel del att vila ögonen på. På hotellet 
finns två restauranger, rustika Parangal och à la carte-
restaurangen Zalo.

Rum
Dubbelrum (25 m²) för 2-3 personer, havsutsikt eller delvis 
havsutsikt mot tillägg.

Rummen är luftkonditionerade och har balkong eller fransk 
balkong, Wi-Fi, Satellit-TV, säkerhetsbox, minibar, telefon 
och parkettgolv. Badrum med dusch eller badkar och wc.

Övrigt
Byggår 2010. Två konferenslokaler, utomhuspool, cafébar, 
wellness center, bastu, skönhetssalong, växlingskontor, 
tvättservice, souvenirbutik, miniklubb för barn. Sportcenter, 
bowling och vattensportaktiviteter finns i närheten av 
hotellet. Gratis Wi-Fi. Hiss. Städning 7 dagar i veckan.

Makarska

Nytt fräscht lägenhetshotell beläget precis vid havet på den 
lilla halvön Sveti Petar. Ett perfekt läge bredvid Makarskas 
hamn, strandpromenaden Riva och och med närhet till en 
av Dalmatiens vackraste stränder - här har du nära till allt.

Lägenheter
En- och trerumslägenheter för 2-8 personer.

Alla lägenheter har balkong, luftkonditionering, 
Wi-Fi, platt-TV med satellitkanaler, telefon, säkerhetsbox, 
välutrustat kök, minibar och badrum.

Bad
Klapperstensstrand samt hotellets pool.

Övrigt
Byggt 2014. 24-timmarsreception. Restaurang, bar, 
kafé, pool, spa-avdelning med inomhuspool samt gym. 
Skönhetsbehandlingar, massage, manikyr och pedikyr. 
Möteslokaler, bagageförvaring, skoputs-, tvätt- och 
stryknigsservice. Spjälsäng mot avgift (debiteras på plats). 
Parkering. Gratis Wi-Fi. Städning 7 dagar i veckan.

Makarska

HOTELL OSEJAVA

LÄGENHETSHOTELL MIRAMARE

Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  100 m
Centrum  0 m
Minimarket 50 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  6 490:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet

Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  10 m
Centrum  0 m
Minimarket 100 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  6 890:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum

Läckert designhotell som ligger på den soldränkta 
strandpromenaden och med ett centralt läge i Makarska. 
Hotellet är modernt och smakfullt inrett med naturliga 
material och bekväma möbler som kommer att göra din 
vistelse till en behaglig upplevelse. Här finns ett brett 
utbud av tjänster och faciliteter, bland annat en härlig 
utomhuspool med bar där du kan koppla av med en bok i 
handen medan du lyssnar på ljudet av vågorna som sköljer 
över strandens runda stenar. Från hotellets terrass har du 
utsikt över det turkosa havet. Makarska med sina långa, 
vackra stränder är en idealisk badort som erbjuder något 
för alla; vare sig du önskar en händelserik utflykt eller en 
avkopplande båttur.

Rum
Dubbelrum för 2-3 personer med balkong.
Superior dubbelrum för 2-3 personer med balkong och 
havsutsikt.

Alla rum har luftkonditionering, Wi-Fi, säkerhetsbox, LCD-
TV med satellitkanaler, minibar och telefon.

Övrigt
Byggår 2007, 5 våningar, totalt 83 rum. Restaurang, 
bar, rökfria rum, inom- och utomhuspool, spa och 
wellnesscenter, massage, frisör, gym, cykel- och 
biluthyrning, lunchpaket, rumservice, handikappanpassade 
rum. Hiss. Gratis Wi-Fi. Tvättservice. Valutaväxling. 
Städning 7 dagar i veckan.

MakarskaHOTELL PARK

Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  0 m
Centrum  350 m
Minimarket 50 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  8 290:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum
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Hotell Marco Polo är ett prisbelönt och stilfullt familjehotell 
beläget i lilla orten Gradac på Makarska rivieran - endast 
skiljt från stranden och havet av strandpromenaden. Läget, 
den svensktalande ägaren med sin omtyckta personal och 
hotellets restaurang som är utsedd till en av Kroatiens bästa, 
är några faktorer som gör att våra gäster återkommer år 
efter år. Hotellet har en egen båt och arrangerar utflykter, 
som till exempel vinprovningar och fisketurer, för att visa 
det bästa från regionen. Kort sagt är Marco Polo är en riktig 
liten pärla vid det Adriatiska havet.

Rum
Dubbelrum (16 m²) för 2 vuxna. Juniorsvit (30 m²) för 
2-3 vuxna med balkong och delvis havsutsikt. Alla rum 
är luftkonditionerade och har Wi-Fi, satellit-TV, minibar, 
säkerhetsbox, telefon, badrum med dusch eller badkar och 
wc samt hårfön.

Övrigt
Rökfritt hotell. Gym, uppvärmd utomhuspool, bubbelpool, 
bastu och massage. Transfer från Split flygplats till Gradac 
ca 2,5 timmar. Hotellet har som ambition att bli ett 
vuxenhotell, därför bokas barn endast på förfrågan.

HOTELL SOLINE Brela

Hotell Soline i orten Brela har en härlig och välkomnande 
atmosfär med en magnifik utsikt mot havet. De 
toppmoderna hälsofaciliteterna imponerar, där du har 
tillgång till både utomhuspool och uppvärmd inomhuspool. 
Vill du unna dig lite extra besöker du hotellets berömda 
spa, en oas med massage och skönhetsbehandlingar på en 
yta av 1500 m². Hotellet skryter med hisnande arkitektur 
där interiören domineras av glas, sten och golv i teak.

Rum
Dubbelrum och Superior dubbelrum för 2-4 pers m. 
balkong. Delvis havsutsikt mot tillägg.

Alla rum är luftkonditionerade och har TV, Wi-Fi, minibar, 
säkerhetsbox och badrum.

Bad
Klapperstensstrand samt hotellets poolområde.

Övrigt
Totalt 206 rum. Välutrustat gym och fitness-center, pilates, 
spa/hälsocenter, bastu, massage, poolområde, jacuzzi, 
barnpool etc.

Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  0 m
Centrum  300 m
Minimarket 150 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  6 490:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum

GradacHOTELL MARCO POLO

Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  0 m
Centrum  100 m
Minimarket 20 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  6 890:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum  

Hotell Maritimo är ett välskött och charmigt familjeägt 
hotell beläget precis vid det kristallklara havet i Makarska. 
Det enda som skiljer hotellet från klapperstensstranden 
är Makarskas vackra strandpromenad som är skuggad av 
pinjeträd och leder till den livfulla småbåthamnen och 
stadens pittoreska centrum. Från hotellets egen restaurang 
har man en underbar utsikt över öarna Brac och Hvar. Där 
serveras lokala specialiteter med medelhavskaraktär och 
internationella maträtter för alla smaker. Under den ljumma 
sommarkvällen träder den stjärnprydda himlen fram och 
lockar till romantiska stunder på cocktailbarens terrass. 
Sedan hotellet öppnades har det vunnit flera internationella 
priser, bland annat ”Travellers Choice 2015 – Best service” 
(Tripadvisor) & ”Top Overall Ratings 2013” (Venere.com). 
Hotellet är mycket omtyckt och får goda recensioner år efter 
år, vilket betyder att att det blir fullbokat snabbt!

Rum
Dubbelrum (24 m²) för 2-3 personer med balkong mot 
omgivningen. Dubbelrum (20-23 m²) för 2-3 personer med 
balkong och delvis havsutsikt.

Alla rum har luftkonditionering, balkong, Wi-Fi, 
säkerhetsbox, satellit-TV, minibar och telefon. Badrum med 
dusch och wc samt hårtork.

Övrigt
Restaurang, Cocktailbar, presentbutik, tvättmöjligheter 
och garage. Gratis Wi-Fi, hiss, säkerhetsbox. Valutaväxling. 
Spjälsäng på förfrågan. 24-timmarsreception.

MakarskaHOTELL MARITIMO

Pool  Nej
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  0 m
Centrum  400 m
Minimarket 50 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  6 490:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum  



BRAČ

Brac (kroatiskt uttal: ”bratch”) är en av de vackraste och största 
öarna i Dalmatiens skärgård och ligger på bekvämt avstånd från 
både Makarska och Split. Namnet Brac kommer med största 
sannolikhet från ordet Brentos som betyder rådjur på Illyriska.

Stora delar av ön täcks av tät grönska med olivträd och pinjeskog 
- allt insprängt mellan de mäktiga bergen. Brac består mestadels 
av kalksten och ön tillkom under kritatiden för ca 100 miljoner år 
sedan. Erosion och sedimentering har bildat en väldigt stenfylld 

morän som har gett ön dess berömda Bracki Kamen - den vita 
marmor som användes för att bygga både Diocletianuspalatset i 
Split och Vita huset i Washington.

Brac är också känt för sina goda vin - Bolski Plavac, olivolja, sitt 
delikata lammkött och kryddor. De vita kalkstenshusen med sina 
terracottaröda tak sätter sin prägel på de trevliga byarna. Med sitt 
rika kulturhistoriska arv vilar en stilla charm över hela Brac som 
gör ön till ett trevligt och populärt resmål.

Vacker skiftande natur mellan 
höga gröna berg och blått 
hav. Ett litet fridfullt paradis 
nära till allt!
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POSTIRA
Postira är en populär ort på ön Brac. Den 
är känd för sitt vackra landskap och tack 
vare den lugna atmosfären har resmålet 
snabbt blivit en favorit bland många av 
våra resenärer.

Här finner du flera klapperstensstränder 
och sagolika badvikar omgivna av 
pinjeskog. Ca 4 km från Postira ligger 
en vacker sandstrand med ruiner och 
lämningar från antiken - ett populärt 
utflyktsmål. I Postira kan man njuta 
av utsökta hemlagade kroatiska rätter 
och även provsmaka vin och likör som 
produceras på ön.

På sommaren är det alltid något kulturellt 
eller underhållande som händer i 
Postira. På kvällarna blandas turister 
och lokalbefolkning på de mysiga 
restaurangerna. Postira anses vara den 
perfekta platsen för en familjesemester 
och för människor som gillar att njuta av 
lokal mat, vin och sann medelhavskänsla. 

BOL
Bol är en populär badorten och hem åt 
den kända stranden Zlatni Rat, som sägs 
vara Kroatiens mest fotograferade strand. 
Staden ligger på öns södra sida och har ca 
1600 invånare. Det är den äldsta staden 
på Brac och i centrum finns en lång 
hamnpromenad med utsikt över havet i 
söder och bergen i norr.

De gamla stadsdelarna har alla de 
utmärkande karaktärsdrag som man 
förväntar sig hos en genuin stadskärna 
med anor. Gamla kyrkor, gräddvita 
stenhushus och de terracottafärgade 
takpannorna. Mellan husen trängs 
grönskande trädgårdar och färgglada 
blommor. På sluttningarna bakom 
stadskärnan odlas oliver och vindruvor 
under den varma medelhavssolen.

Bol har en gammeldags charm blandad 
med ungdomlig glöd som särskiljer den 
från andra orter på ön. Det gör den tidlös, 
ständigt aktuell, men med en stadig och 
äkta grund i den Kroatiska landsbygden.

SUPETAR
Supetar är huvudort på Brac. Här bor ca 
3800 invånare, men under sommaren 
vaknar den gamla fiskebyn till liv. 

På Brac finns de mest pittoreska och 
charmiga byarna och Supetar är 
sannerligen inget undantag. Här finns en 
vacker hamnpromenad som är smyckad 
med palmer och på de tätt liggande 
uteserveringarna har man utsikt både 
över populära promenadstråk och det 
kristallklara havet.

Det råder ett lugn över staden som är 
omöjligt att värja sig mot och det tar inte 
lång tid innan avslappningen sköljer över 
kroppen. Stadens centrum ligger runt den 
charmiga hamnpromenaden och det är 
hit man ska söka sig efter en lång dag på 
stranden.
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FULL SERVICE
Transfertid: Cirka 2 - 3 timmar från Splits flygplats 
till boende, beroende på trafik och färjeförbindelse. 

1 km

FULL SERVICE
Transfertid: Cirka 2 - 3 timmar från Splits flygplats 
till boende, beroende på trafik och färjeförbindelse. 

Transfertid: Cirka 2,5 - 3,5 timmar från Splits flygplats 
till boende, beroende på trafik och färjeförbindelse. 

TELEFONSERVICE

Endast 50 meter från havet ligger detta lägenhetshus i 
en lugn citrusdoftande omgivning. Lika nära är det till 
poolerna på Hotell Pastura, som man har fri tillgång 
till som gäst på Lägenheter Mendula. Precis utanför 
poolområdet finns det badplatåer och 150 meter därifrån, 
hittar du en härlig badvik omringad av pinjeskog. 
Restauranger, barer och kaféer ligger i den charmiga lilla 
hamnen, precis runt hörnet från boendet. 

Lägenheter
Modernt inredda två- och trerumslägenheter för 2-6 
personer med balkong mot havssida. 

Alla lägenheter har luftkonditionering, Wi-Fi, 
kaffebryggare, mikrovågsugn, satellit-TV samt badrum med 
badkar, dusch och wc.

Bad
Anlagda badplatåer, klapperstensstrand samt hotellets 
poolområde med barnpool.

Måltider
Ingår ej. Frukost kan köpas till på plats på Hotell Pastura.

Övrigt
Byggt 2012. Totalt 9 lägenhet fördelade på 2 våningar. 
Lakan och handdukar samt avresestädning ingår. Byte av 
handdukar 2 ggr i veckan. Tillgång till samtliga faciliteter 
på Hotell Pastura (restaurang, bar, cafébar, utomhuspool, 
barnpool, poolbar, wellness/gym och spabehandlingar).

PostiraLÄGENHETER MENDULA

1     Hotell Velaris 2     Hotell Amor 3     Lägenheter Pama-Luko

1 Hotell Pastura
2 Lägenheter Marija
3 Lägenheter Pastura

4 Lägenheter Mendula
5 Hotell Vrilo

1    Hotell Bonaca 2    Hotell Borak 3    Lägenheter Alpeza    

Luftkond.  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  50 m
Centrum  150 m
Minimarket 200 m
Restaurang 20 m
Pool  20 m

Pris från  5 590:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet
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PostiraHOTELL PASTURA

Hotell Pastura är ett fräscht och modernt hotell med fantastiskt 
läge vid havet i orten Postira. Den magnifika utsikten över 
bukten, orten och fastlandet samt den lugna atmosfären och de 
vackra omgivningarna gör att detta mysiga hotell har ett stort 
antal återkommande gäster. Poolområdet och den möblerade 
solterrassen är populära ställen att vistas på. Det finns badplatåer 
precis utanför hotellet eller stränder en kort promenad bort. Besök 
hotellets egna populära restaurang eller välj bland restaurangerna i 
ortens lilla charmiga centrum.

Rum
Trevliga och rymliga dubbelrum för 2 personer med balkong. 
Havsutsikt mot tillägg.
Familjerum för 2-4 personer med balkong består av ett rum med 
dubbelsäng samt bäddsoffa för 1-2 barn (rekommenderad ålder 
upp till 15 år). Havsutsikt mot tillägg.
Familjesvit för 2-4 personer med balkong och havsutsikt består 
av ett separat sovrum med dubbelsäng samt ett vardagsrum med 
bäddsoffa för 1-2 barn (rekommenderad ålder upp till 15 år).

Alla rum är luftkonditionerade och har platt-TV med 
satellitkanaler, minibar, säkerhetsbox, stor garderob, telefon, 
stilrent badrum med dusch och badkar samt hårfön.

Bad
Badplatåer, klapperstensstrand och poolområde.

Övrigt
Byggt 2005. 15 dubbelrum, 16 familjerum  och 16 sviter. 
Restaurang, bar, cafébar, utomhuspool, barnpool, poolbar, wellness 
med gym och spabehandlingar. Gratis Wi-Fi. Städning 7 ggr/vecka.

Underbart
läge!

På hotellet finns en av Postiras absolut 
mest populära restauranger, bli inte 
förvånad om du ser samma gäster vid 
både lunch och middag för många 
återvänder dag efter dag. Till hotell 
Pasturas restaurang kommer många 
gäster från de intilliggande hotellen för att 
äta. Det som lockar förutom bra service 
och en fantastisk à la carte-meny är den 
sagolika utsikten.

Från restaurangen ser man ut över havet 
och på kvällen, när solen går ned och 
vinden mojnat, slås man av stillheten och 
den enorma spegelblanka havsytan som 
sträcker sig från kust till kust. 

Låt er inte skrämmas av restaurangens 
eleganta dukning, priserna är mycket 
överkomliga även med Kroatiska mått. 
Här finns många goda rätter med kroatisk 
touch, riktigt bra barnmeny och en 
skaldjurspasta med tomatsås att dö för!

Pool  Ja
Luftkond.  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  0 m
Centrum  150 m
Minimarket 200 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  5 390:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet
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Lägenheter Pastura har ett fantastiskt läge - närmre 
havet kan du inte bo! Här finner du badplatåer precis 
utanför dörren, stranden ligger hundra meter in i den 
pinjeskogskantade viken och poolområde på intilliggande 
Hotell Pastura. Terrasserna har en fantastisk utsikt över 
Adriatiska havet och runt hörnet finns trevliga restauranger 
och kaféer. Lugn och ro och gemytlig stämning är det som 
kännetecknar den lilla charmiga orten Postira och vill du 
ha lata dagar i solen med mycket bad, då är det här boendet 
för dig.

Lägenheter
Moderna och välutrustade trerumslägenheter för 
4-6 personer i etage med terrass med havsutsikt. På 
övervåningen finns två sovrum med dubbelsängar (det ena 
sovrummet har öppen planlösning), samt stort badrum 
med badkar, wc och hårtork. På nedervåningen finns ett 
vardagsrum med bäddsoffa, ett rymligt kök med matplats, 
stor terrass och ett mindre badrum med dusch och wc. Alla 
lägenheter är luftkonditionerade och har platt-TV med 
satellitkanaler och terrass med havsutsikt.

Bad
Anlagda badplatåer och klapperstensstrand samt hotellets 
poolområde med bland annat poolbar och barnpool. 

Övrigt
Tillgång till samtliga faciliteter på hotell Pastura 
(restaurang, bar, cafébar, utomhuspool, barnpool, poolbar, 
wellness med gym och spabehandlingar).

PostiraLÄGENHETER PASTURA

I en lugn och skön miljö ligger detta fräscha och trivsamma 
lägenhetshus. Ett stenkast från havet, stranden och till 
Hotell Pasturas poolområde som man har fri tillgång till 
som gäst på Lägenheter Marija. Lika nära är det till den 
charmiga hamnen kantad av små mysiga restauranger, 
kaféer och barer. Postira är en pittoresk liten ort som består 
av en behaglig mix av turister och lokalbefolkning och 
med närhet till trevliga promenadstigar och utflyktsmål. 
Det enda ljud som överröstar vågskvalpet är cikadornas 
hyllning till sommaren och vinden som rullar ner längs de 
pinjeträdsbeklädda kullarna pustar enkelt bort all stress.

Lägenheter
Trevliga och rymliga tvårumslägenheter med balkong för 
2-4 personer. Lägenheterna består av ett sovrum och ett 
kombinerat kök och vardagsrum med bäddsoffa för upp till 
2 personer.

Alla lägenheter har luftkonditionering, Wi-Fi, satellit-TV, 
säkerhetsbox, mikrovågsugn och badrum med badkar, 
dusch och wc samt hårfön.

Bad
Anlagda badplatåer och klapperstensstrand samt hotellets 
poolområde med barnpool. 

Övrigt
Tillgång till samtliga faciliteter på hotell Pastura 
(restaurang, bar, cafébar, utomhuspool, barnpool, poolbar, 
wellness med gym och spabehandlingar).

PostiraLÄGENHETER MARIJA

Luftkond.  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  50 m
Centrum  150 m
Minimarket 150 m
Restaurang 30 m
Pool  30 m

Pris från  5 590:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet

Luftkond.  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  0 m
Centrum  150 m
Minimarket 200 m
Restaurang 20 m
Pool  20 m

Pris från  5 190:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet
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”Att köpa frukt och grönt på 
marknaden i gamla stan i Makarska 
var underbart.”
– Martina

”Generellt mycket god glass, gott kaffe 
och pizza. Kul även att snorkla bland 
alla fiskar!”
– Maria

”Vi var i Makarska och besökte 
Grabovacs vinbar uppe på kyrktorget. 
Fantastiskt trevligt och gott. 
Rekommenderas att ta in skinka och 
oliver till vinet. Supertrevligt att sitta 
i solen och smaka på vinet. Rosévinet 
var underbart gott.” 
– Susanne

”Gå gärna upp i byn och ät Peka på 
nån lokal restaurang.”
– Anders

”Hyr en cykel, våga lämna poolen, och 
upptäck alla trevliga byar i närheten.”
– Jan

”Kan verkligen rekommendera Postira 
för den som vill ha lugn och ro, en 
genuin by med vänliga människor och 
fantastiskt bra restauranger.”
– Malin

”Besök restaurang Jeny uppe i bergen 
och ät deras 5-rätters middag med 
lokala viner!”
– Jack

”Packa vandringsskor, att vandra 
blev vår huvudsysselsättning! Försök 
komma upp i bergen, om inte ända 
upp men så långt man orkar.”
– Cecilia

”Vi uppskattade strandpromenaden 
och att sola o bada från klipporna mer 
än stränderna.”
– Anna-Lena

Hotell Vrilo är ett litet charmigt hotell med tillmötesgående 
personal, som ger en personlig service utöver det vanliga, i 
den omtyckta orten Postira. Precis vid marinan och endast 
30 m från stranden inbjuder hotellet med sin komfort och 
läge bra möjligheter till en härlig sol- och badsemester. Din 
frukost äter du i en ljus frukostrestaurang med stora fönster 
mot havet och från hotellets bar och kafé kan du titta på 
solnedgången medan du njuter av det stilla kvällslivet längs 
hamnpromenaden.

Rum
Trevliga dubbelrum med balkong och havsutsikt för 2 
personer med möjlighet till 1 extrasäng. Dubbelrum för 1 
person mot tillägg. Alla rum är luftkonditionerade och har 
Wi-Fi, LCD-TV med satellitkanaler, minibar, säkerhetsbox, 
telefon, hårtork, badrum med badkar, dusch och wc.

Bad
Klapperstensstrand.

Måltider
Frukostbuffé ingår i priset.

Övrigt
Totalt 18 rum fördelat på 3 våningar. 24-timmarsreception. 
Relaxavdelning med bastu, bubbelpool, massage och 
solarium. Kafé och bar. Lunchpaket. Cykeluthyrning. Gratis 
Wi-Fi. Hiss.

PostiraHOTELL VRILO

RESENÄRERNAS TIPS

Pool  Nej
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  30 m
Centrum  0 m
Minimarket 50 m
Restaurang Nej
Luftkond.  Ja

Pris från 5 690:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum
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Hotell Velaris är granne med Hotell Amor och består 
av två byggnader som är omringade av en lummig 
medelhavsträdgård. Här kan man vandra mellan 
lavendelbuskar, olivträd, höga palmer och pinjeträd, 
samtidigt som man lyssnar på vågornas brus. Från de egna 
närliggande odlingarna kommer solmogen frukt, fräscha 
grönsaker och en prisbelönt olivolja som används i hotellets 
restaurang. Till centrum med restauranger, barer och 
affärer är det en kort promenad. Alla faciliteter som pool, 
spa, skönhetssalong, gym, internet m.m. kan nyttjas på det 
intilliggande Hotell Amor, som är 4-stjärnigt.

Rum
Trivsamt inredda dubbelrum (ca 23 m2) för 2-3 personer 
med balkong mot havssida har dubbelsäng samt bäddfåtölj 
(70 cm x 190 cm) för 1 barn under 12 år. Rummen 
kan även bokas för 1 person mot tillägg. Alla rum har 
luftkonditionering, Wi-Fi, säkerhetsbox, kylskåp, hårtork, 
satellit-TV, telefon, badrum med dusch och wc.

Bad
Klapperstensstrand samt poolområde. Solstolar och parasoll 
vid poolen ingår i priset samt mot tillägg på stranden.

Övrigt
Utomhuspool med sötvatten, spa, frisör/skönhetssalong, 
fitnessrum med gym, restaurang, bar, strandbar, 
cykeluthyrning, dykcenter, tennis, bordtennis och 
konferenssal. Internetcafé finns i lobbyn på Hotell Amor. 
Gratis Wi-Fi. Spjälsäng på förfrågan.

SupetarHOTELL VELARIS

Pool  50 m
Luftkond.  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  50 m
Centrum  800 m
Minimarket 100 m
Restaurang 30 m
Bar  50 m

Pris från  5 790:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum

Hotell Amor är ett av orten Supetars mest exklusiva hotell. 
Andas in dofterna av lavendel när du tar en promenad 
ner till havet genom trädgården, skyddad av skuggan från 
olivträd, höga palmer och pinjeträd. Från egna närliggande 
odlingar kommer solmogen frukt, fräscha grönsaker och en 
prisbelönt olivolja som används i hotellets restaurang. Njut 
av hotellets egna berömda skönhetsprodukter baserade på 
olivolja och besök hotellets spa - en oas med massage, sauna 
och skönhetsbehandlingar. Vill du träna, har Hotell Amor 
också ett välutrustat gym. Till centrum med restauranger, 
barer och affärer är det en kort promenad. Från Supetars 
hamn avgår också flera färjor till Split varje dag.

Rum
Superior dubbelrum (ca 26-29 m2) för 2-3 personer med 
balkong mot omgivning har dubbelsäng samt bäddfåtölj 
(70 cm x 190 cm) för 1 barn under 12 år. Rum med balkong 
mot havssida mot tillägg. Alla rum är luftkonditionerade 
och har balkong, Wi-Fi, minibar, säkerhetsbox, telefon, 
satellit-TV, badrum med dusch eller badkar och wc samt 
hårfön. 

Bad
Klapperstensstrand samt poolområde. Solstolar vid poolen 
ingår i priset. 

Övrigt
Fördelat på 2 byggnader (Amor, Vila Vela Luka). 
Utomhuspool, spa, frisör/skönhetssalong, gym, 
cykeluthyrning, dykcenter. Internetcafé, gratis Wi-Fi. 

SupetarHOTELL AMOR

Pool  Ja
Luftkond.  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  100 m
Centrum  800 m
Minimarket 100 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  6 190:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum
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Ett omtyckt och fräscht familjeägt hus i ett lugnt område, 
omgärdat av grönska och kryddoft. Från huset är det nära 
till den fina och långgrunda badstranden där hela familjen 
kan njuta av långa dagar med sol och bad i det kristallklara 
vattnet. I centrum av den charmiga orten Supetar, som 
ligger inom promenadavstånd, finns ett antal utmärkta 
restauranger och caféer att välja på, samt affärer, busstation 
och hamn. I området finns olika aktiviteter att ta del av som 
tennisbanor, minigolf, dykning samt ett rogivande spa på 
det populära Hotell Amor, som ligger intill.

Lägenheter
Fräscha två- och trerumslägenheter. Tvårumslägenhet ( ca 
49m2 ) för 2-3 personer med balkong består av ett sovrum 
och ett kombinerat kök och vardagsrum med bäddsoffa för 
1 person.

Trerumslägenheterna ( ca 66m2 ) för 3-5 personer med 
terrass består av två sovrum med dubbelsängar och ett 
kombinerat kök och vardagsrum med bäddsoffa för 1 
person.

Alla lägenheter har luftkonditionering, Wi-Fi, satellit-TV 
och badrum med dusch och wc.

Övrigt
Byggt 2006. Gratis Wi-Fi. Ägaren bor i huset. Ej reception. 
Från centrala Supetar avgår det dagligen flera färjeturer till 
storstaden Split, biljetten för enkel resa kostar ca. 30 kr per 
person.

SupetarLÄGENHETER PAMA LUKO

Hotell Bonaca är ett trevligt familjevänligt ”All inclusive”-
hotell, beläget i pittoreska omgivningar bland doftande 
medelhavsörter och en vacker pinjeskog i förtjusande orten 
Bol, på endast 10 minuters promenadavstånd från ortens 
centrum och den berömda magnifika stranden Zlatni Rat. 
Här finns ett stort inbjudande poolområde med separat 
barnpool. Här kommer du att uppskatta den gästfrihet och 
service som är utmärkande för hotellets hängivna personal.

Rum
Rymliga dubbelrum för 2 personer med balkong mot 
havssida.
Superiorrum för 2-3 personer med balkong mot havssida 
och bäddsoffa/extrasäng för 1 barn upp till 14 år.
Familjerum (ca 35-38 m2) för 2 – 4 personer med balkong 
eller terrass består av ett sovrum med dubbelsäng samt ett 
vardagsrum med bäddsoffa för 2 personer.

Alla rum är luftkonditionerade och har Wi-Fi, satellit-TV, 
säkerhetsbox, telefon samt badrum med dusch eller badkar 
och wc.

Måltider
All inclusive ingår. 

Övrigt
Består av flera byggnader (hiss endast i huvudbyggnad). 
24-timmarsreception, rökfria rum, gym/fitnesscenter, 
vattenaktiviteter, organiserad vandring, bil- och 
cykeluthyrning, valutaväxling, tvättservice, barnklubb.

BolHOTELL BONACA

All
Inclusive!

Pool  Ja
Luftkond.  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  100 m
Centrum  800 m
Minimarket 600 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  6 990:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum eller familjesvit

Pool  Nej
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Nej

Bad  100 m
Centrum  400 m
Minimarket 50 m
Restaurang 100 m
Luftkond.  Ja

Pris från  5 590:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet
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Lägenheter Alpeza ligger i den charmiga orten Bol på den 
södra sidan av ön Brac. Från huset är det gångavstånd till 
flera av ortens stränder, även till den berömda Zlatni Rat-
stranden som anses vara en av de bästa vid Adriatiska havet. 
Centrum ligger bara en kort promenad bort och där hittar 
du restauranger, kaféer och affärer. Huset är byggt 2010 och 
alla lägenheter är ljusa och modernt inredda.

Lägenheter
Tvårumslägenheter för 2-4 personer består av ett sovrum 
och ett kombinerat kök och vardagsrum med bäddsoffa för 
upp till 2 personer.

Trerumslägenheter för 4-6 personer består av två sovrum 
och ett kombinerat kök och vardagsrum med bäddsoffa för 
upp till 2 personer.

Alla lägenheter har balkong, badrum, TV, kaffebryggare, 
luftkonditionering samt Wi-Fi. Bäddsoffan rekommenderas 
för en vuxen eller två barn upp till 15 år.

Övrigt
Gratis Wi-Fi. Tvättstuga finns mot tillägg. Lakan, 
handdukar samt avresestädning ingår. Kuperat område.

BolLÄGENHETER ALPEZA

Luftkond.  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Nej

Bad  350 m
Centrum  200 m
Minimarket 200 m
Restaurang 200 m
Pool  Nej

Pris från  5 590:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet

BolHOTELL BORAK

Hotell Borak ligger beläget i den lugnare delen av orten 
Bol, omgiven av lummiga pinjeskogar och kristallklart 
vatten. Hotellet har ett utmärkt läge i närheten av den kända 
stranden Zlatni rat med endast 10 minuters promenad-
avstånd från Bols centrum. Här kopplar du av vid hotellets 
härliga poolområde och solar på terrassen som har gratis 
solstolar och parasoller för hotellets gäster.

Rum
Dubbelrum för 2-3 personer, balkong och delvis havsutsikt.

Familjesvit för 2-4 personer med balkong eller terrass.

Alla rum är luftkonditionerade och har TV, Wi-Fi,  minibar, 
säkerhetsbox och badrum.

Bad
Klapperstensstrand samt hotellets poolområde. Solstolar 
och parasoll vid poolen ingår i priset för hotellets gäster.

Övrigt
Hiss endast i huvudbyggnad. 24-timmarsreception, Wi-Fi, 
rökfria rum, utomhuspool, barnpool, massage, fitnesscenter, 
kiosk, tvättservice, valutaväxling, bil och cykeluthyrning etc.

SPECIALISTERNAS TIPS!

- Från Supetar på ön 
Brac är det enkelt att åka 
färja till Split. På så sätt 
får man uppleva både 
skärgårdens stillhet och 
allt det som en storstad 
kan erbjuda.

Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  50 m
Centrum  800 m
Minimarket 600 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  6 290:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum



Transfertid: Cirka 1 timme från Splits flygplats till 
boende, beroende på trafikintensitet.

Vodice är ett populärt resmål, beläget ca 80 km norr om Split och en av de största turistdestinationerna vid Adriatiska havet. Vodice är känt 
för sin härliga atmosfär och för att vara en av de mest restaurangtäta orterna. Här finner du fantastiska stränder, vackra naturområden, 
kultur, historia, souvenirbutiker, matmarknader, caféer och mysiga restauranger.

Den eleganta och charmiga orten Vodice 
är belägen vid en stor vik 11 km norr om 
den större staden Sibenik, nästan mitt 
mellan Split och Zadar. Orten har cirka 10 
000 invånare, som under sommarhalvåret 
blir betydligt fler. Orten är mest känd för 
sitt rika kulturella utbud, sina pittoreska 
restauranger, gedigna sport- och 
rekreationsutbud samt ett behagligt kvälls- 
och nattliv. Att resa till Vodice kan vara 
en fantastisk upplevelse för hela familjen 
vare sig du söker avkoppling eller en aktiv 
semester! Den vackra kuststaden med sin 
härliga atmosfär är ett populärt resmål 

och en av de största turistdestinationerna 
vid Adriatiska havet.

I söder har byn Srima växt samman 
med Vodice och det är här du hittar 
badplatserna som lokalbefolkningen 
tycker mest om.

Stranden löper kilometervis längs det 
kristallklara Adriatiska havet och här är 
både badvatten och stränder av särskilt 
hög standard. En trevlig strandpromenad 
följer stranden hela vägen från Vodices 
västra utkant hela vägen till badorten 
Srima, en sträcka på ca 5 km. Den är till 

stora delar stenlagd och längs vägen finns 
både Kanariepalmer och Tamarisker.

Det som skiljer Vodice från de andra 
städerna i regionen är det stora 
restaurangutbudet. Staden sägs vara en 
av Dalmatiens mest restaurangtäta orter 
och här finns flera fantastiska ställen att 
avnjuta trevliga middagar på. Vid den 
livliga marinan finns en gammal stadsdel 
där uteserveringarna ligger nästintill kant 
i kant. Här möts man av ett myllrande 
folkliv, många restauranger, caféer och 
rustika dalmatiska vinkällare. 

EN FANTASTISK UPPLEVELSE FÖR HELA FAMILJEN VARE 
SIG DU SÖKER AVKOPPLING ELLER EN AKTIV SEMESTER!

Strosa gärna omkring på de smala gatorna 
som letar sig fram mellan de gräddvita 
stenhusen och upptäck de historiska 
monument som staden har att bjuda på. 
Stadens spännande historia sträcker sig 
tillbaka till järnåldern, både som fredlig 
handelsplats och som värd för fältslag.
Från hamnen går det utflyktsbåtar varje 
dag till de många utflyktsmålen som 
finns i omgivningarna. Man har stor 
valfrihet bland både historiska städer och 
magnifika naturupplevelser.

I söder ligger både den historiska staden 
Trogir och Split med Diocletianus palats 

som är en av världens bäst bevarade 
romerska monument. I Vodices skärgård 
ligger nationalparken Kornatiöarna och 
via båt når man även nationalparken Krka 
utanför staden Sibenik.

Srima
Platsen är känd för den långa stranden 
och det kristallklara vattnet. Om du 
hör till dem som verkligen vill koppla 
av på din semester är Srima ett bra 
val. Här är distraktionerna få, men ta 
en uppfriskande promenad på ca 30 
minuter så når du Vodice centrum med 
alla restauranger och barer. Området har 

karaktären av ett lugnt villaområde och 
om du föredrar att spendera semestern 
eller resan på stranden så har du verkligen 
kommit rätt. Strandpromenaden kantas 
av stenhus med lummiga trädgårdar på 
ena sidan och lövträd med ett turkost 
hav som fond på den andra. Det är ett 
populärt tillhåll för badsugna och även 
om det är en bit från de allra stimmigaste 
områdena så är det långt ifrån sömnig 
landsbygd. Här finns allt man behöver 
för en avkopplande semester och för att 
”ladda batterierna”.
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SPECIALISTERNAS TIPS!

- Från badorten Srima går ett tåg 
längs strandpromenaden hela 
vägen in till Vodice centrum.
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NYHET 2017
Olympia Sky

(Bilden är ett fotomontage)

• Stora rum med badrock och tofflor i alla rum.
• 50 meter från havet.
• Utomhuspool på 9:e våningen. 
• Restaurang Sky: A la Carte-restaurang på 10:e våningen.
• ...och mycket mera!

Toppmodernt hotell alldeles vid havet med nya faciliteter och 
upplevelser för en lyxig semester!  

Det bästa hotellet i Vodice - modernt och fräscht med bästa 
tänkbara läge vid havet. Redan i receptionen överrumplas man av 
den attraktiva designen och med smakfull inredning i såväl rum 
som i allmänna utrymmen, så är det här ett utmärkt val för den 
som uppskattar hög klass och bra standard. Här bor man med 
promenadavstånd till Vodices centrum med butiker, restauranger, 
kaféer och småbåtshamn. På hotellet finns ett stort poolområde 
med poolbar, resturang, solstolar och parasoller. Underhållning för 
vuxna och barn erbjuds sex gånger i veckan under högsäsong.

Rum
Fräscha och rymliga dubbelrum (19 m2 + 5,8 m2 balkong) för 2-3 
personer med extrasäng för 1 person. Balkong mot omgivning.

Dubbelrum (19 m2 + 5,8 m2 balkong) för 2-3 personer med 
balkong och havsutsikt består av dubbelsäng och extrasäng för 
1 person. I rummen med havsutsikt tillhandahåller hotellet 
badrock, tofflor, fruktskål, vattenflaska (0,75 l), vattenkokare och en 
välkomstgåva.

Alla rum är utrustade med luftkonditionering, Wi-Fi, LCD-TV 
med satellitkanaler, minibar, säkerhetsbox, telefon, badrum med 
dusch och wc samt hårfön.

Bad
Klapperstensstrand samt hotellets stora poolområde. Gratis 
badhanddukar, solstolar och parasoll vid poolen.

Måltider
Frukostbuffé ingår. Halvpension: lägg till 450:- per person så ingår 
middag under hela veckan!

Övrigt
Renoverad senast 2010, fördelat på 3 våningar och 2 byggnader. 
Totalt 214 rum. Wi-Fi i allmänna utrymmen är gratis, i 
rummet mot kostnad. Rökfria rum. Restauranger, pizzeria, bar, 
utomhuspool och barnpool, poolbar, wellness/spa, välutrustat 
gym, butik, konferensrum, lekplats, barnklubb (under högsäsong), 
tennisbana, spelrum, valutaväxling, tvättservice, souvenirbutik, 
bagageförvaring, frisörsalong. Barnvakt på förfrågan. Spjälsäng kan 
bokas på förfrågan och debiteras på plats. Städning 7 ggr/vecka. 
Rabatt på olika aktiviteter för hotellets gäster. Bar- och folklivet kan 
tidvis vara störande (under högsäsong).

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  50 m
Centrum  400 m
Minimarket 200 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  7 190:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum

VodiceHOTELL OLYMPIA

GÄSTERNAS KOMMENTARER
”Mycket bra hotell, jättefräscht. God frukost, bra middagsbuffe.” 

”Fantastiskt bra! Bra mat, trevliga människor och rent och fint!” 

”Trevligt hotell, Olympia, med möjligheter till bad etc.” 

”Inre och yttre miljö underbart skönt och avkopplande.”



Ett litet och trevligt familjedrivet lägenhetshotell i 
lugna omgivningar, med egen pool och solterrass i en 
härligt grön trädgård - endast ett stenkast från den fina 
klapperstensstranden. En miljö för total avslappning 
och i området finns det mesta du kan tänkas behöva 
under din semester - restaurang, bar och mataffär mm. 
För ett lite livligare kvällsliv tar man en promenad längs 
strandpromenaden in till charmiga Vodice (ca 20 min).

Lägenheter
Enrumslägenhet (21 m2) för 2 personer.
Tvårumslägenheter (35 m2) för 2-4 personer.
Trerumslägenheter (40 m2) för 4 personer.
Trerumslägenhet (60 m2) för 4-5 personer.

Alla lägenheter har balkong eller terrass, luftkonditionering, 
Wi-Fi, satellit-TV, köksutrustning och badrum med dusch 
och wc.

Övrigt
Sängkläder och handdukar samt avresestädning ingår. 
Ägaren bor i huset. Säkerhetsbox i receptionen. Wi-Fi och 
internet via nätverkskabel är gratis för 1 person eller enhet.

Hotell Miramare är ett elegant och lyxigt hotell med trivsam 
personlig atmosfär, där arkitekturen är en blandning av det 
moderna och den traditionella Kroatiska stilen. I direkt 
anslutning till hotellets trevliga poolområde, med dess 
inbjudande bassäng, finns stranden och strandpromenaden. 
Lägg därtill en tilltalande gästfrihet och servicenivå som 
höjer sig långt över den hos många välrenommerade hotell! 
Här kan du verkligen slappna av och njuta av hotellets höga 
standard. Det är gångavstånd till marinan och Vodices 
centrum med stort utbud av restauranger, caféer och 
butiker.

Rum
Smakfullt inredda dubbelrum för 2-3 personer med 
balkong med möjlighet till extrasäng. Havsutsikt mot 
tillägg. Rummen är luftkonditionerade och har TV, Wi-Fi, 
telefon, minibar, säkerhetsbox, badrum med dusch och wc.

Övrigt
Restaurang, bar och pool, tvättservice för hotellets gäster. 
Gratis Wi-Fi. Städning 7 ggr/vecka. Bar- och folklivet kan 
tidvis vara störande (under högsäsong).

VodiceHOTELL MIRAMARE

VodiceVILLA PINA

Matilde Beach Resort ligger bara 30 m från Vodices långa 
och attraktiva strand och endast en kort promenad från 
centrum. Slappna av på det sköna poolområdet som är 
kantat av en grönskande trädgård med bl a kryddörter 
och citrusträd eller ta en dag på stranden fylld med 
vattensportaktiviteter. På restaurangen kan du avnjuta 
maten samtidigt som du njuter av havsutsikten eller ta en 
tur till centrum där du hittar fler bra restauranger, kaféer 
och barer. På Ville Matilde får du en skön semester som 
passar hela familjen med närhet till det mesta.

Lägenheter
Tvårumslägenheter (36 m²) för 2-4 personer med balkong 
(6m²). Trerumslägenheter (72 m²) för 4-6 personer med 
möblerad terrass (26 m²).

Alla lägenheter har luftkonditionering, satellit-TV, Wi-Fi, 
enklare köksutrustning och badrum med dusch och wc.

Övrigt
Reception, restaurang, bar, utomhuspool och barnpool. 
Säkerhetsbox mot avgift. Cykeluthyrning. Gratis Wi-Fi.

Huset ligger i området Lovetovo, känt för sin vackra 
strand och sitt kristallklara vatten. Här bor du precis vid 
havet och den palmkantade stranden. Du kan slappa vid 
det trevliga poolområdet som har två pooler var av en 
är barnpool och i den lummiga trädgården finns det en 
grill för gästerna. För den som hellre går ut och äter, finns 
det några bra restauranger och caféer alldeles i närheten. 
Det är lugnt och stilla i området, för ett mer myllrande 
kvällsliv rekomenderar vi en tur till Vodices centrum - en 
uppfriskande promenad längs havet.

Lägenheter
Två- och trerumslägenheter för 2-6 personer med balkong, 
luftkonditionering, Wi-Fi, satellit-TV, badrum med dusch 
och wc samt hårfön. Kök med kyl, spis, ugn, microvågsugn, 
vattenkokare, kaffebryggare, enklare köksutrustning.

Bad
Klapperstensstrand, pool. Solstolar och parasoll vid poolen.

Övrigt
I trädgården finns trädgårdsmöbler och en grill som kan 
nyttjas av gästerna. Ägaren bor i huset.   

SrimaLÄGENHETER DALMACIJA

VodiceMATILDE BEACH RESORT
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Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  20 m
Centrum  400 m
Minimarket 200 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  6 990:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum

Pool  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  100 m
Centrum  1,5 km
Minimarket 200 m
Restaurang 100 m
Luftkond.  Ja

Pris från  5 690:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet

Pool  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Nej

Bad  0 m
Centrum  1 km
Minimarket 100 m
Restaurang 50 m
Luftkond.  Ja

Pris från  5 390:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  50 m
Centrum  400 m
Minimarket 250 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  5 990:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet



Den gamla stadsdelen är, förutom staden 
som sådan, där de flesta sevärdheterna 
finns och det är även här som de flesta 
kulturella aktiviteterna äger rum. På 
torsdagar anordnas exempelvis kvällar 
med traditionell klapasång där de som 
uppträder är klädda i vackra folkdräkter 
från området. Efteråt brukar det dukas 

fram lokala delikatesser av olika slag 
som besökarna får prova på. Det finns 
flera monument och minnesmärken i 
staden. Det mest iögonfallande är det 
stora blomliknande tornet från Andra 
Världskriget vid de äldsta stadsdelarna och 
marinan.

Prvic
Prvic är ön närmast Vodice och en av 
de tre mest tätbefolkade öarna i den 
Kroatiska skärgården. På den 2,37 km² 
stora ön finns 403 invånare som främst 
livnär sig på fiske, jordbruk och turism. 
Hela ön är ett Kroatiskt kulturarv, 
här har den traditionella livsstilen 
bevarats vilket bland annat de gamla 
stenhusen med tegeltak vittnar om. Det 
är stillsamt på ön, bland annat för att 
biltrafik inte är tillåten med undantag 
för utryckningsfordon, men det är precis 
det som är öns stora dragningskraft. 
Här är det lugnt och lågmält, perfekt för 

avkopplande promenader i de 
vackra omgivningarna. Det är 
bara en dryg kilometer mellan de 
två byarna som finns på ön och från 
Vodice tar det ca 5 minuter med taxibåt 
till ön, vilket gör platsen till ett perfekt 
utflyktsmål.

Sibenik
Sibenik är en större stad än Vodice 
och här finns shoppingcenter och flera 
sevärdheter som nästan ligger i nivå 
med vissa av dem i Split och Dubrovnik. 

Mellan de två städerna är det bara ca 15 
km, så det är en trevlig dagsutflykt med 
kort restid. Förutom gamla byggnader och 
historiska monument finns massor med 
bra restauranger och aktiviteter för hela 
familjen.

Bland sevärdheterna i Sibenik bör 
nämnas S:t Jakobs katedral som är ett 
av UNESCO’s världarv. Den Romersk-
katolska katedralen påbörjades 1402 
och är det viktigaste monumentet från 
renässansen i hela Kroatien. På en kulle 
vakar den medeltida S:t Mikaels fästning 
över staden, som har fått nytt liv som 
respektingivande arena för olika kulturella 
tillställningar. Kommer man med båt in 
till staden möts man först av S:t Nikolas 
fästning som ligger på en liten ö i kanalen 
som leder in mot staden. Den byggdes 
på 1500-talet för att skydda hamnen 
mot Turkiska fartyg och var under sin 
storhetstid befäst med 32 kanoner.

Ögruppen Kornati
Kornatiöarna är 
en ögrupp och 
nationalpark på 
nästan 150 st öar i 
skärgården mellan 
Sibenik och Zadar. Alla 
är obebodda men på 

vissa finns tillfälliga skydd 
mot väder och vind. Det karga 

landskapet har uppkommit genom att den 
växtlighet som funnits har under historien 
huggits ned till förmån för jordbruk och 
djurhållning. På några av öarna finns spår 
av Illyriska bosättningar. Öarna ligger 
tätt samlade och får en gradvis mjukare 
karaktär ju längre norrut man kommer, 

i söder störtar de branta 
klippväggarna rakt ner i havet.

Några av öarna har begåvats 
med ekivoka namn, som till 
exempel ön Babina Guzica vilket 
betyder ungefär ”Mormors 

rumpa”. En förklaring till detta ska vara 
att när kartritare från Österrike kom till 
öarna för att dokumentera dem i slutet 
på 1800-talet så gjorde lokalbefolkningen 
narr av dem genom att hitta på namn 
som på ett eller annat sätt refererar till 
företeelser i kategorin ”under bältet”.

Krka
Från Vodice går det dagligen utflyktsbåtar 
till nationalparken Krka utanför Sibenik. 
Med båt får man se de vackraste vyerna, 
men man kan såklart även ta sig dit med 
bil eller buss. Det osedvanligt vackra 
karstlandskapet har bildat makalösa sjöar 
och vattenfall. Nära nationalparkens entré 
ligger det största vattenfallet Skradinski 
Buk. Vi rekommenderar starkt att man tar 
med badkläder eftersom man kan bada 
nära vattenfallet. Naturområdet är relativt 
opåverkat av modern bebyggelse men här 
finns flera renoverade kvarnar som vittnar 
om hur livet såg ut förr i tiden.

7 FANTASTISKA PLATSER ATT BESÖKA
DE BÄSTA SEVÄRDHETERNA I NÄRHETEN AV VODICE
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Split
Kroatiens 
näst största stad 
Split, ligger cirka 1 
timme med bil söder 
om Vodice. Gamla stan 
domineras av Diocletianus 
mäktiga palats med dess 
höga klocktorn. Den romerske 
kejsaren Diocletianus byggde 
palatset i slutet på 200-talet e.kr 
och det tog tio år att slutföra bygget. 
Klocktornet är ett känt turismål, där man 
kan gå uppför trapporna för att sedan 
njuta av en hänförande utsikt över havet 
och staden. Dyrbar marmor  smyckar 
både gator och torg. Den gamla delen av 
Split är bilfri och full med restauranger 
och små mysiga butiker. Besök gärna 
hamnpromenaden Riva som bjuder på 
mängder av restauranger, kaféer och 
glassbarer. I närheten av Riva kan finner 
ni busstationen och hamnen, här utgår 
färjorna ut till de största öarna.

Zadar
Den historiska hamnstaden Zadar ligger 
på en halvö i Dalmatien, med lämningar 
från romartiden och gränder kantade av 
kaféer. Härifrån utgår det dagligen färjor 
mellan Zadar och de största öarna Olib, 
Pasman, Dugi Otok med flera. Zadar 
har varit bebott sedan cirka 400 år f.kr, 
men staden som den ser ut idag har sina 
rötter i romartiden. Det finns många 
sevärdheter från förr - pampigast är den 
stora katedralen S:ta Anastasia känt för 
sitt höga klocktorn och S:t Donats kyrka. 
Det finns ett bra utbud med restauranger, 
kaféer och nattklubbar i Zadar - under 
sommarmånaderna är nöjeslivet som 
hetast. För den badsugna finns stranden 
Kolovare strax öster om gamla stan. Detta 
är den offentliga badplatsen. Stranden 
Zaton rekommenderas varmt att besöka, 
den ligger cirka en mil från Zadar i en 
lagun omgiven av pinjeträd.

Vransko jezero
Naturreservatet Vransko jezero (Vranska 
sjön) är en perfekt plats för att njuta 
av naturen utan ansträngning. Parken 
omfattar Kroatiens största sjö med 

2 Lägenheter Dalmacija1 Hotell Olympia 3 Villa Pina
4 Matilde Beach Resort 5 Hotell Miramare

omnejd, belägen 
alldeles intill havet. 
Parken har ett rikt fågelliv, 
framförallt många olika arter 
av vilda änder och hägrar, och 
är ett paradis för fågelskådare. Det 
finns flera fågelskådningsplatser att 
välja mellan. Vattnet i sjön är bräckt 
och det finns därför gott om både 
sötvattenfiskar och havsfiskar, vilket 
lockar många sportfiskare. På Vranska 
sjön kan man även ta en båttur och 
njuta av träskmarkområden som är 
svårtillgängliga från landsvägen. Parken 
ligger cirka två mil från Vodice.
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SOLARIS 
BEACH RESORT

Bland stränderna kan nämnas en 
underbar sandstrand som ligger vackert 
placerad mitt i området och binder 
samman de många attraktionerna 
i närheten. Är ditt mål med 
semestern att ladda batterierna 
och sträva mot perfekt harmoni? 
I en liten havsvik med små 
klapperstenar som svalkas av ett 
kristallklart hav ligger Solaris Spa 
Beach. 

För barnfamiljen finns Solaris 
Family Beach bara ett stenkast från den 
populära vattenparken. I Solaris Aquapark 
finns mycket att göra, bland annat en lugn 
flod där du sakta åker runt på en flytring 
och ett område för de mindre barnen med 
grunda pooler, sprinklers och mindre 
vattenrutschkanor att leka vid.

Det finns ett stort utbud av 
vällagade maträtter i de fyra a la 

carte-restaurangerna på området, 
alla med sin egen inriktning. Till 
dessert rekommenderas ett besök på 
SweetDreams Cakehouse där det serveras 

färsk glass och andra sötsaker. På Solaris 
exklusiva spa erbjuds en mängd olika 
behandlingar för både kropp och själ eller 
upptäck spaet på egen hand och bada i 
någon av de sex uppvärmda poolerna, 
varav två är fyllda med havsvatten. 
Den traditionella finska bastun är en 
självklarhet men det finns även Hammam 
- turkiskt ångbad, och en bastu med 

ljusterapi. I skönhetssalongen kan man 
skämma bort sig själv med både manikyr 
och pedikyr eller ett besök hos frisören.

I hjärtat på Solaris Beach Resort ligger 
Ethno Village, en rustik juvel 
med mängder av karaktär. Här 
förädlas närodlade råvaror på 
ett traditionellt sätt och blir till 
vin, olivolja och bröd som sedan 
serveras i restaurangen. 

Alla hotell på området har 
utomhuspool, lyxiga luftkonditionerade 
rum, tillgång till internet, parkering, 
souvenirbutik och valutaväxling. Ett stort 
utbud av bekvämligheter och upplevelser, 
utmärkta restauranger och barer gör 
Solaris Beach Resort till en oförglömlig 
semesterpärla.

5 stränder längs den 4 km långa kustremsan
Aquapark - vattenäventyr för hela familjen
”Ethno village” - mat och underhållning i genuin atmosfär
Egna utflykter bland annat till nationalparker och städer

Solaris Beach Resort är ett unikt turistkomplex utanför Sibenik. Det är mest känt för sina 
5 stränder som sträcker ut sig över den 4 kilometer långa kuststräckan. Omgärdat av 
Medelhavets vackra växtlighet erbjuds modern inkvartering i en fantastisk miljö.

Transfertid: Cirka 1 timme 
från Splits flygplats till boende, 
beroende på trafikintensitet.
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Solaris Beach Resort

  Ethno Village

  Aquapark

  Utflykter  Spa

Solaris Beach Resort

TELEFONSERVICE
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Solaris Beach Resort

BARNHOTELL ANDRIJA

Centralt placerat i Solaris Beach Resort ligger nyrenoverade 
Hotel Ivan. Här kan du njuta av frukosten på den stora 
terrassen med utsikt över en lummig medelhavsträdgård 
och det turkosa Adriatiska havet. Hotellet ligger 
alldeles intill Solaris Wellness & Spa som med sina 6 
inomhuspooler, kropps- och ansiktsbehandlingar, gym 
och mycket annat erbjuder en avslappnande solsemester 
i världsklass. I restaurangen lagas mat med färska lokala 
råvaror, och den digra vinlistan bidrar till en angenäm 
gastronomisk upplevelse.

Rum
Ljusa och modernt inredda Deluxe dubbelrum för 2 
personer. Alla rum är luftkonditionerade och har fransk 
balkong eller fönster, säkerhetsbox, satellit-TV, Wi-Fi, 
minibar och telefon. Hotellet tillhandahåller badrock och 
tofflor. Fräscha badrum med dusch, wc och hårtork.

Övrigt
Renoverat 2014. Champagnebar med terrass, livemusik 
på terrassen varje kväll, poolområde, sandstrand. 
Valutaväxling och bankomat. Städning 7 dagar/vecka.

Solaris Beach ResortHOTELL IVAN
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Hotell Andrija är ett prisbelönt hotell för barn som 
kommer ge hela familjen en oförglömlig vistelse. Här 
är varje barn en VIP-gäst och hela hotellet är inrett för 
dem! Direkt vid ankomsten kommer det stå klart att detta 
blir en speciell semester; taket är målat som ett hav och 
vattenlevande djur, fiskar och växter dekorerar hotellet. 
Förutom vattenparken, minigolf, familjestrand och ett litet 
tåg som åker runt resorten finns även ett wellness-center 
som erbjuder massage för både vuxna och barn, och om du 
glömt leksaker eller annan utrustning går mycket att hyra 
på hotellet.

Rum
Modernt inredda dubbelrum för 2 personer med extrasäng 
för 1 barn upp till 12 år. Dubbelrum utan balkong.
Ljusa och fräscha familjerum för 2-4 personer med balkong.

Alla rum är luftkonditionerade och har säkerhetsbox, 
satellit-TV, minibar och telefon.

Övrigt
Renoverat 2014. Reception, barnreception, restaurang och 
barnrestaurang. ”Småbarnshörna” med mikrovågsugn, 
steriliseringsutrustning och blenders. Barnpool, 
utomhuspool med saltvatten, underhållningsteam i 
djurdräkter, butik för barnen. Spjälsäng på förfrågan. Hyr-
en-stroller, Solaris Wellness & Spa. Klapperstensstrand, 
sandstrand samt hotellets poolområde och vattenpark. 
Hotell Andrija är en del av Solaris Beach Resort och vissa av 
faciliteterna är mot avgift.

Solaris Beach Resort

Prisbelönt 
hotell för

barn!

Nyrenoverade Hotell Jure är ett påkostat och elegant 
hotell med ljus och välkomnande interiör. Mitt i de väl 
efterhållna grönskande omgivningarna träder den moderna 
byggnaden med sin vita fasad fram. De båda restaurangerna 
erbjuder ett brett utbud av läckra maträtter, och färska 
råvaror i säsong pryder menyn. På hotellets eget Spa & 
Wellness erbjuds en mängd olika rogivande behandlingar 
med havstema. Mellan hotellet och den 300 meter långa 
sandstranden vid havet ligger hotellets eget poolområde. 
Tack vare närheten till havet, stranden, poolen och den 
fascinerande ”Ethno Village” finns massor av aktiviteter för 
alla åldrar. Helt enkelt en plats där ni kommer att trivas!

Rum
Dubbelrum för 2 personer med fransk balkong. Familjerum 
för 2-4 personer med fransk balkong. Alla rum är 
luftkonditionerade och har platt-TV med satellitkanaler, 
säkerhetsbox, telefon, minibar, samt badrum med dusch, wc 
och hårtork.

Övrigt
Renoverat 2016, 384 rum. Rumsservice. Terrassbar, poolbar 
och bar i lobbyn. Två restauranger. Wi-Fi.

HOTELL JURE Solaris Beach Resort

Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  30 m
Centrum  6 km
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja
Pool  Ja

Pris från  7 490:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum

Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  50 m
Centrum  6 km
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja
Pool  Ja

Pris från  7 690:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum

Hiss  Ja
Internet   Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  50 m
Centrum  6 km
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja
Pool  Ja

Pris från  7 690:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum



I den vackra kuststaden Zadar i Kroatien 
finns ett närmast oändligt utbud av 
upplevelser och sevärdheter. I likhet med 
Split och Dubrovnik finns här en historisk 
stadsdel med romerska monument och 
medeltida kyrkor. Trots sin storlek och 
det faktum att det finns massor att se och 
uppleva i regionen har relativt få upptäckt 
Zadar riviera, åtminstone i relation till de 
mer namnkunniga städerna i Dalmatien.

2016 blev Zadar framröstat till Europas 
bästa resmål av den europeiska 
organisationen ”European Best 
Destinations”, bland annat för den 
dynamiska atmosfären med en blandning 
av tradition om modernitet. Korsningen 
av historiskt maktcentrum och trendig 
stad gör att Zadar får en lite annan prägel 
än de andra orterna längs den Adriatiska 
kusten.

I omgivningarna finns flera världsunika 
utflyktsmål, vilket gör Zadar-regionen 
till en av de bättre platserna att besöka 
för den som vill se och uppleva så mycket 
som möjligt på resan eller semestern. 
Det karga landskapet på ögruppen 
Kornati, världsarvet Plitvice-sjöarna och 
nationalparken Krka med alla vattenfall är 
bara några av de fantastiska utflykter man 
kan ta del av på sin resa till Zadar.

För badgäster finns den vackra 
stadsstranden Plaza Borik på en halvö 
i stadens norra delar, ca 4 kilometer 
från centrum. Mera centralt ligger 
klapperstensstranden Kolovare som man 
hittar bara några hundra meter söder 
om gamla stan. Båda stränderna är väl 
skötta och har faciliteter som duschar 
och omklädningsrum. I närheten finns 
även restauranger och barer för de som 
bara vill ha en riktig solsemester med 

slappa dagar på stranden. Trots sin långa 
historia och rika kulturella arv känns 
staden förhållandevis oexploaterad. 

Enligt Alfred Hitchcock är Zadar värd 
för världens vackraste solnedgång, 
men den unika Havsorgeln är tveklöst 
stadens mest spektakulära sevärdhet. Det 
är ett arkitektoniskt konstverk av den 
prisbelönte kroatiske arkitekten Nikola 

Bašić som med havet och luftens kraft 
skapar förtrollande harmoniska toner. Ett 
annat av ortens mer välkända landmärken 
är den 1200 år gamla S:t Donatuskyrkan, 
som även är en av Kroatiens äldsta.

De  historiskt intresserade som inte nöjer 
sig med allt som Zadar har att erbjuda 
tar sig enkelt till någon av de historiska 
städerna Trogir, Sibenik eller Split. I Split 
hittar man det av UNESCO skyddade 
Diocletianus palats som är ett av de bäst 
bevarade antika monumenten i världen, 
men de andra städerna har också massor 
med spännande arkitektur att upptäcka.

Zadar har ca 70000 invånare, vilket gör 
den till Kroatiens femte största stad och 
norra Dalmatiens näst största efter Split.

”I omgivningarna finns flera 
världsunika utflyktsmål, vilket 
gör Zadar-regionen till en av 
de bättre platserna att besöka 
för den som vill se och uppleva 
så mycket som möjligt på resan 
eller semestern.”

Zadar Riviera54 | | 55Zadar Riviera

ZADAR 
RIVIERA

FULL SERVICE
Transfertid: Cirka 90 minuter 
från Splits flygplats till boendet, 
beroende på trafikintensitet.
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Zadar RivieraZadar Riviera

Lägenheter Zadar är modernt inredda och välutrustade 
lägenheter som ligger i lugna och populära turistområden 
med promenadavstånd till stranden. Zadar blev utsett till 
Europas bästa resmål 2016, bland annat för den spännande 
mixen av historiska och moderna stadsdelar. Vägen in till 
Zadars centrum kantas av eleganta villaträdgårdar och väl 
i centrum och Gamla Stan hittar du en uppsjö av mysiga 
restauranger bland de trånga gränderna. Från någon av 
de många uteserveringarna njuter du av såväl traditionell 
kroatisk medelhavskost som internationella rätter.

Lägenheter
Enrumslägenheter (ca 19-23 m²) för 2 personer
Mindre tvårumslägenhet (ca 29-34 m²) för 2-3 personer. 
Tvårumslägenhet (ca 35-38 m2) för 2-4 personer.
Trerumslägenhet (ca 40-45 m²) för upp till 4 personer.
Större trerumslägenhet (ca 55-60 m²) för 4-6 personer.

Alla lägenheter är luftkonditionerade och har Wi-Fi, 
satellit-TV samt badrum med dusch och wc.

Övrigt
Ej reception. Sängkläder och handdukar samt 
avresestädning ingår. Wi-Fi finns i alla lägenheter. 
Lägenheterna ligger i stadsdelarna Borik och Diklo. 
I närheten finns restauranger, barer, minimarket, 
turistinformation, taxi, apotek och många andra faciliteter. 
Varje dag går det regelbundet lokalbussar till ”Gamla Stan” i 
Zadar centrum, resan tar ca 15 min.

ZadarLÄGENHETER ZADAR

  Plitvice Nationalpark

Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi

Bad 50 - 800 m
Gamla Stan              2 - 4 km
Centrum                  2 - 4 km
Luftkond.  Ja
Pool  Nej

Pris från 5 290:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum



OMIS

Omis är en liten ort och hamn vid Cetinaflodens mynning som 
ligger ca. 2,5 mil sydöst om Split. Under 12- och 1300-talet 
var Omis hemstad för pirater, som använde sina snabba båtar, 
”Sagittae”, till att attackera handelsskepp vid flodens mynning. När 
dom hade lyckats med sina attacker drog dom sig snabbt tillbaka 
uppför Cetinafloden dit handelsskeppen inte kunde följa efter.

Omis är en populär turistort, befolkningen ökar trefaldigt under 
högsäsongen. Turismen är huvudinkomsten för staden, men även 
jordbruk och fiske är vanliga inkomstkällor. Många från Split 
dras till dom fina sandstränderna i Omis. Hit kommer också 
bergsklättrare från hela Europa för att försöka bestiga de branta 
bergen. Andra populära aktiviteter är forsränning och canyoning.

I PIRATERNAS FOTSPÅR VID 
CETINAFLODENS MYNNING 
- NJUT AV LÅNGA SANDSTRÄNDER 
OCH SVINDLANDE NATUR!

FULL SERVICE
Transfertid: Cirka 45 minuter 
från Splits flygplats till boendet, 
beroende på trafikintensitet.

Måltider
Frukostbuffé ingår, halvpension mot 
tillägg.

Övrigt
Totalt 90 rum, fördelade på 3 våningar. 
Restaurang, bufférestaurang, café. 
Spaavdelning mot avgift med bl a jacuzzi, 
massage, turkiskt bad, sauna, ansikts- och 
kroppsbehandlingar. Gym, rumsservice, 
tvättservice och parkering (mot avgift). 
Barnsäng på förfrågan. Gratis Wi-Fi. 
Städning 7 dagar i veckan.

maskiner. Vi rekommenderar att man 
hyr jacuzzin på takterassen och njuter av 
bubbelbadet till en hänförande utsikt.

Rum
Moderna dubbelrum för 2 personer med 
möjlighet till 1 extrasäng. Balkong och 
havsutsikt mot tillägg.

Alla rum har luftkonditionering, Wi-Fi, 
minibar, säkerhetsbox och platt-TV med 
satellitkanaler. Badrum med dusch eller 
badkar, wc, morgonrockar och hårtork.

Toppmodernt och flerfaldigt prisbelönt 
hotell i Omis, beläget endast 50 m från 
sandstranden Velika Plaza och några 
minuters promenad från Gamla Stan. 
Det finns en bufférestaurang och en 
á la carte-restaurang på hotellet. Här 
serveras traditionella kroatiska rätter och 
lokala och internationella viner från en 
välförsedd vinlista. På hotellets populära 
kafé finns allt från bakverk till vin. För 
dig som vill njuta lite extra, finns en väl 
utbyggd spaavdelning och för dig som 
vill träna, ett litet gym med moderna 

OMIS
Gamla Stan är Omis huvudattraktion med många sevärdheter. Här ligger också många av de bästa 
restaurangerna, med uteserveringar i de trånga och mysiga gränderna. Den långa sandstranden 
”Velika Plaza” ligger i centrala Omis och här finns massor av vattenaktiviteter att ta del av. Under 
sommaren dyker det upp många evenemang som är kopplade till piraterna - prova på en piratkväll!

| 59OmisOmis58 |

OmisHOTELL PLAZA Pool  Nej
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  50 m
Centrum  200 m
Minimarket 100 m
Restaurang Ja
Luftkond.  Ja

Pris från  6 890:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum
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SPLIT
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Det sägs ofta att Split är en gammal stad, 
ca 1700 år, men då räknar man bara 
från när staden byggdes på och runt det 
som en gång var den romerska kejsaren 
Diocletianus sommarpalats. Sanningen 
är att den första bebyggelsen på platsen 
var den grekiska kolonin Aspalathos som 
grundades redan för 2400 år sedan. Den 
fick sitt namn efter den vackra ärtväxten 
Ginst som blommar i gult på de branta 
och steniga sluttningarna runt staden.

Arkitekturen har under århundradena 
vävts samman och skapar en 

imponerande blandning av nu och då. Det 
sagolika antika palatset i stadens centrum 
inspirerar och 
ger upphov 
till romantiska 
dagdrömmar 
om en tid 
som flytt. En 
önskan att 
väggar kunde 
tala känns 
sällan så ihärdig som just här. När sorlet 
lagt sig i de trånga gränderna krävs det 

bara en gnutta fantasi och lite god vilja 
för att höra ekot av romerska sandaler 

som klapprar 
mot blankslitna 
gatstenar.

Även om 
Diocletianus palats 
ofta används som 
en scen, en plats 
för skådespel och 
musik, är det 

allt annat än en kuliss. Det var här det 
verkligen hände, och fortfarande händer.

STADEN MED 2000 ÅR 
AV HISTORIA OCH KULTUR 
MED SHOPPING I ETT 
ROMERSKT PALATS!

Att människor har sina bostäder i själva 
palatset ger staden dess speciella charm 
och även om Split står alldeles utmärkt 
på egna ben med sina världsarv, påminns 
man om Rom med sina piazzor och 
tvättlinor mellan husen. I den gamla 
stadskärnans virrvarr av gränder finns 
mängder av små butiker, hotell och 
restauranger och atmosfären är både livlig 
och samtidigt avkopplande.

Från hamnpromenaden är utsikten 
ut mot havet vacker, men vyn från 

den lilla hamnen Matejuška in 
mot hamnpromenaden nästan lika 
hänförande. Split känns evigt ung. 
Utställningar, konserter, gatumusikanter, 
teateruppträdanden och olika evenemang 
i parkerna sätter sin prägel på staden och 
ger den puls.

Med sina 220000 invånare är Split 
Kroatiens näst största stad och den 
största i Dalmatien, vackert belägen 
mellan bergen Kozjak och Mosor som 
skapar en naturlig barriär mot inlandet, 
och det turkosblåa och kristallklara 

adriatiska havet i väst. Det är en perfekt 
utgångspunkt om man vill ta sig vidare ut 
i den kroatiska skärgården på dagsturer 
eller för en öluff då det dagligen går flera 
färjor och snabbåtar till öar som Brac, 
Hvar, Vis och Korcula. 

Staden är med sin placering mitt i 
centrala Dalmatien ett mångfacetterat 
och heltäckande resmål där det är lätt att 
kombinera total avkoppling med träning, 
historia och en spännande matkultur.

Hamnpromenaden Riva har alltid varit ett socialt centrum. Den är 
gammal och ny, historisk men modern, exotisk men bekant. Allt på 
samma gång. Den är medelpunkten i staden och här blandas turister 
med lokalbefolkning. Det som en gång var en kajplats för fiskebåtar är 
numera ett ställe att lägga till för bentrötta stadsflanörer. Längs den 
palmprydda allén radar uteserveringar upp sig på led.

SPECIALISTERNAS TIPS!

 -Glöm inte att packa ett 
par bra promenadskor! 
Split är en vacker stad och 
du kommer att vilja se så 
mycket som möjligt av den!
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Hotell Le Meridien är ett av de mest exklusiva hotellen på 
den sagolika Dalmatinska kusten, med strandnära läge 
och vidsträckt utsikt över det turkosa Adriatiska havet. På 
Kroatiens största spa och wellnesscenter, som ligger i direkt 
anknytning till hotellet, erbjuds en mängd behandlingar 
och en uppsjö olika sätt att koppla av på. För gäster som 
önskar en aktiv semester finns det, förutom ett fräscht och 
välutrustat gym, tillgång till yoga och centret ut gör även en 
utmärkt utgångspunkt för promenader, längre vandringar 
eller en spontan simtur i havet. På hotellets två restauranger 
serveras mat av högsta klass. Restaurang Spalatums terrass 
bjuder på en makalös havsutsikt mot väst och spektakulära 
solnedgångar som sakta byts mot en stjärnprydd himmel. I 
Split spatserar du längs stenbelagda gator bland traditionella 
stenhus och känner doften från stadens konobor ringla 
sig fram mellan de smala gränderna. Upptäck stadens 
fantastiska promenad Riva och marknaden Pazar vid 
Diocletianus palats.

Rum
Smakfullt och personligt inredda rum (22-43m²) för 2-4 
personer med balkong. Havsutsikt mot tillägg.
Alla rum har balkong, luftkonditionering, Wi-Fi, 
säkerhetsbox, satellit-TV, telefon, minibar och vattenkokare.

Bad
Hotellets egna klapperstensstrand och poolområde med 
inomhus- och utomhuspool samt barnpool. Badhanddukar, 
solstolar och parasoller ingår i priset.

Övrigt
Rymliga sällskapsutrymmen, 24-timmarsreception, två 
restauranger, fyra barer varav en champagnebar. Rökfria 
rum. Bagageförvaring. Gratis Wi-Fi. Utomhuspool med 
poolbar, inomhuspool, spa och wellness, bubbelpool, 
jacuzzi, bastu, gym. Lekplats. Övervakad ”kids club”. 
Skönhetssalong och butik. Uttagsautomat. Rumsservice. 
Parkering mot avgift. Städning 7 dagar i veckan.

SplitHOTELL LE MERIDIEN LAV
Det nya och exklusiva Hotell Radisson Blu är beläget ca 
3 km utanför centrum. Flera av rummen erbjuder utsikt 
över Splits historiska byggnader eller det Adriatiska havets 
turkosa vatten. Hotellets privata strand ligger bokstavligt 
talat bara ett stenkast bort. Den stora utomhuspoolen 
omgärdas av palmer och från solstolarna bjuds du på 
en enastående utsikt över havet. Dessutom är hotellets 
exklusiva spa och wellnesscenter med sina 2000 m2 och 
två inomhuspooler ett av de största som staden Split har att 
erbjuda. Här strosar man runt i en mjuk badrock och tofflor 
och kanske tar ett dopp i en ”plunge pool” med kallvatten 
eller den heta Japanska Onsen-poolen. Med tre egna 
restauranger och ”Radisson Blu Superfrukost”, som är en 
enorm frukostbuffé, finns det en hel del gott att välja på. 

Rum
Trendiga, ljusa och modernt inredda Deluxe dubbelrum 
(29m²) för 2-3 personer som består av dubbelsäng samt 
möjlighet till extrasäng för 1 barn under 13 år. Havsutsikt 
mot tillägg.

Alla rum har luftkonditionering, balkong, Wi-Fi, LCD-
TV med satellitkanaler, minibar, och telefon. Hotellet 
tillhandahåller badrock och tofflor. 

Bad
Privat klapperstensstrand och hotellets egna poolområde.

Måltider
Frukostbuffé ingår, halvpension kan köpas till.

Övrigt
Byggt 2010. Totalt 240 rum. Rymliga sällskapsutrymmen, 
reception, restauranger, bar. Gratis Wi-Fi. Utomhuspool, 
inomhuspool, spa och gym/wellness, skönhetssalong etc.

SplitHOTELL RADISSON BLU SPLIT

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  20 m
Centrum        (Split) 8 km
Minimarket 250 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  9 990:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum.

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  50 m
Centrum  3 km
Minimarket 200 m
Restaurang Ja
Bar  Ja

Pris från  10 990:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum.
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Diocletianus palats
Diocletianus var den enda romerske kejsare som frivilligt lämnade 
sin post som Ceasar. När han drog sig tillbaka i början på 300-talet 
bosatte han sig i dagens Split i ett sommarhus och palats vid den 
Adriatiska kusten vilket han låtit uppföra under tiden som kejsare. 
Diocletianus födelseort Solin, den dåvarande huvudstaden i den 
romerska provinsen Dalmatia, ligger strax norr om Split och bara 
några kilometer från palatset.

Idag är palatset ett av UNESCOs världsarv men man ska inte 
förvänta sig vare sig ett palats eller ett museum, den romerska 
ruinen är Splits hjärta och pulserar med kanske ännu mer liv nu än 
när den byggdes. Idag finns ca 220 byggnader inom det 40000 m2 
stora komplexet och hem åt 3000 personer. Palatset är Splits stora 
stolthet och lockar dagligen tusentals turister. En vandring genom 
palatset är en vandring genom historien på vältrampade gatstenar 
som glänser i solljuset.

Det som finns kvar av palatset har fogats samman med den övriga 
arkitekturen under århundradena men det är fortfarande ett av 
världens mest betydande romerska palats och absolut ett av de 
viktigaste arkitektoniska monumenten från romersk tid längs hela 
den Adriatiska kusten.

Fyra stadsportar leder in till den historiska stadskärnan. Den 
största, Porta septemtrionalis eller ”Guldporten” som den kallats 
sedan mitten på 1500-talet, vaktas av Ivan Meštrović (1883-1962) 
8,5 meter höga staty ”Gregorius av Nin”. Hela staden är späckad av 
sevärdheter men guidade stadsturer organiseras regelbundet, även 
från orter längs Makarska rivieran och andra närliggande resmål, 
och ger den största behållningen av allt som finns att se.

Split och Diocletianus palats har kanske fått mest uppmärksamhet 
under senare år som inspelningsplats för den populära tv-serien 
”Game of Thrones”. 

”Har faktiskt inget att klaga på när det 
gäller Kroatienspecialisten, det har funkat 
bra från bokning till hemresa!” – Mats

”Bra ordnat, härligt resmål, trevliga 
representanter. Jag kommer att åka fler 
gånger.” – Lena

”Har bara rosor att ge Er. Allt har fungerat 
bra i kontakterna med er. Vänliga och 
hjälpsamma, bra att ha ett telefonnr 
att ringa om det skulle vara något. Vi 
kommer tillbaka nästa år och reser med er 
igen såklart!” – Annica

”Positivt med personal/guider som 
verkligen lever i och kan Kroatien. Vi 
upplevde ett trevligt bemötande från all 
personal hos er, hjälpsamma och trevliga. 
Vi har ansträngt oss men hittar inget 
negativt.” – Tommy

”Guiderna bodde alla i Kroatien och 
kunde därför landet på ett helt annat sätt 
än om dom läst in sig på detta. God mat, 
trevligt bemötande! Vi återkommer till 
Kroatien!” – Elisabeth

”Tredje gången vi åker med Er det talar 
för sig själv tycker jag.” – Diana

”Bra information från er innan avresa och 
bra guide vilket medförde att resan kändes 
trygg. Tack!” – Gabriella

”Det finns bara rosor. Att guiderna har 
en nära anknytning till Kroatien gör att 
de kan berätta om landet på ett äkta och 
intressant sätt. Deras tillgänglighet är helt 
otrolig.” – Sofie

”Kroatien har nog blivit vårt resmål resten 
av livet tror jag, var andra gången vi var 
där nu. Och vi har blivit så bra bemötta 
hela tiden av Kroatienspecialistens 
personal.” – Ingegärd

”Det var femte gången vi var i Kroatien 
och vi har varit nöjda alla gånger. 
Fyra av dessa gånger har vi rest med 
Kroatienspecialisten. De guider ni anlitar 
håller högsta klass när det gäller såväl 
kunskaper som bemötande.” – Barbro

”Bra reseledare och mer personligt än 
dom stora resebolagen kan erbjuda, 
jag kan varmt rekommendera 
Kroatienspecialisten till andra.” - Katarina

1    Hotell Le Meridien Lav 2    Hotell Radisson Blu

SPLIT
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5 km

GÄSTERNAS KOMMENTARER

LOKAL SERVICE
Transfertid: Cirka 30 minuter från Splits flygplats 
till boendet, beroende på trafikintensitet.



Det finns inga bilder som gör Dubrovnik 
rättvisa. Vyerna, dofterna och kontrasterna 
som den romantiska medeltidsstaden 
erbjuder, måste helt enkelt upplevas. 
Stadens historiska delar finns uppsatta 
på UNESCO:s världsarvslista och det 
är inte det enda som lockar turisterna 
till Dubrovnik. Dess fantastiska riviera 
sträcker sig över en 45 kilometer lång 
lummig kuststräcka med många små orter, 
öar och byar som präglas av en stilla och 
naturlig charm. I varje ort på rivieran 
hittar du allt som du kan tänkas behöva på 
din semester i form av kaféer, restauranger, 
underhållning och underbara stränder.

DUBROVNIK
Staden Dubrovnik, eller Ragusa som den 
även kallas, anses vara en av världens 
vackraste platser med sin ovanliga natur, 
berömda arkitektur och spännande 
historia - de första skriftliga dokumenten 
om staden är daterade 1189. Det många 
inte vet är att Dubrovnik består av mycket 
mer än bara den gamla stadsmuren. 
Områden som Lapad och Babin Kuk är 
perfekta att semestra i, med fina hotell 
och lägenheter med promenadavstånd 
till de populära stränderna Copacabana 
och Lapad. Det går lokalbussar från dessa 
områden direkt till Gamla Stan som 
endast tar 10-15 minuter. 

SLANO
Orten Slano bjuder på orörd natur och en 
fantastisk kustlinje som smyckas av oliv- 
och vinodlingar. Orten är attraktiv då den
har en lång strandpromenad, Lungomare, 
ett behagligt klimat samt många 
gastronomiska delikatesser. Den långa 
strandpromenaden är perfekt för dig 
som gillar avslappnande cykelturer eller 
löpning med havet som utsikt. Slano ligger 
endast 30 km från Dubrovniks stadskärna 
och lokalbussar går regelbundet mellan 
orterna. Slano är ett utmärkt val för alla 
som vill kombinera fridfullheten i ett litet 
paradis med närheten till storstadslivet.

EN AV VÄRLDENS VACKRASTE 
PLATSER MED SIN VACKRA 
NATUR, BERÖMDA ARKITEKTUR 
OCH SPÄNNANDE HISTORIA.

DUBROVNIK
Dubrovnik66 | Dubrovnik | 67
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DUBROVNIK

ADRIATISKA

HAVET

2 km

Detta lyxiga hotell är ett av de modernaste hotellen av bästa 
klass, som erbjuder underbar utsikt över Adriatiska havet 
och Elafitöarna. Här finns stora möjligheter att skämma 
bort dig själv då man hittar Dubrovniks största och kanske 
bästa spaavdelning på detta prisbelönta hotell.

Rum
Rymliga och modernt inredda dubbelrum för 2-3 personer 
med balkong mot omgivning. Superior dubbelrum 2-3 
personer med balkong och delvis havsutsikt.

Alla rum har luftkonditionering, Wi-Fi, säkerhetsbox, TV, 
minibar, strykjärn, strykbräde, telefon och badrum.

Bad
Klapperstensstrand samt hotellets poolområde. 

Måltider
Frukost ingår, halvpension mot tillägg.

Övrigt
Nöjes-, shopping- och sportcentra i närheten, restauranger, 
barer, pianobar, kiosk, idrottsplats, lekplats, inom- och 
utomhuspool, bastu, wellness och gym. Gratis Wi-Fi. 

DubrovnikHOTELL VALAMAR LACROMA

Grand Hotell Park ligger intill stranden på den attraktiva 
halvön Lapad i Dubrovnik. Hotellet har en perfekt 
blandning av arkitektur och funktionalitet med harmonisk 
italiensk design. Njut av den stora utomhuspoolen 
och prova hotellets moderna spa. Såväl kroatiska som 
internationella rätter serveras på Grand Hotell Parks 
restauranger tillsammans med en lista av väl utvalda viner. 
Med lokalbuss tar det 10 minuter att åka till Gamla Stan.

Rum
Dubbelrum med balkong för 2 personer. Alla rum har 
luftkonditionering, TV, minibar, säkerhetsbox och gratis 
kabel internet samt badrum. Havsutsikt mot tillägg. 

Bad
Klapperstensstrand samt hotellets poolområde.

Måltider
Frukostbuffé ingår, halvpension mot tillägg.

Övrigt
Beachbar, 24-timmarsreception, bagageförvaring, 
fitnesscenter, valutaväxling och gratis Wi-Fi. 

DubrovnikGRAND HOTELL PARK

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  200 m
Lokalt Centrum 100 m
Gamla Stan 6 km
Minimarket 100 m
Restaurang Ja

Pris från  8 490:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum.

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Ja
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  100 m
Lokalt Centrum 0 m
Gamla Stan 3 km
Minimarket 300 m
Restaurang Ja

Pris från  7 490:-
Gäller 1 vecka, del i dubbelrum.

SPECIALISTERNAS TIPS!

- I Dubrovnik finns flera av 
inspelningsplatserna från den populära 
serien ”Game of Thrones”. I staden 
anordnas rundturer där du får möjlighet 
att besöka några av dem.

1 Grand Hotell Park 2 Lägenhet Lapad 3 Hotell Valamar Lacroma  4 Lägenhetshotell Erna

LOKAL SERVICE
Transfertid: Cirka 20-60 minuter från Dubrovniks flygplats 
till boendet, beroende på trafikintensitet.
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Trivsamt och omtyckt lägenhetshotell som passar utmärkt 
för dig som vill bo i lugna omgivningar men ändå 
nära till Dubrovniks Gamla Stan. Huset har ett trevligt 
poolområde med solstolar och poolbar. Härifrån är det kort 
promenadavstånd till Dubrovniks bästa strand Copacabana.

Lägenheter
Rymliga två- och trerumslägenheter (40-75m2) för 2-6 
personer med trivsam inredning.

Alla lägenheter har luftkonditionering, balkong, TV, DVD, 
vattenkokare, mikrovågsugn och hårtork. Gratis Wi-Fi.

Bad
Klapperstensstrand.

Övrigt
Byggt 2006. 3 våningar, totalt 12 lägenheter. Egen Pool. 
Omtyckt värdpar. Städning tre gånger i veckan. Kort 
bussresa (10 min) till Dubrovniks Gamla Stan. Kort 
promenadavstånd till Lapads centrum där du hittar affärer, 
bankomat, apotek, restauranger och kaféer.

DubrovnikLÄGENHETSHOTELL ERNA

Luftkond.  Ja
Pool  Ja
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja
Bar  Ja

Bad  300 m
Lokalt Centrum 400 m
Gamla Stan 6 km
Minimarket 150 m
Restaurang 150 m

Pris från  5 990:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet.

Lägenhet Lapad ligger på halvön Lapad i en av dom 
populäraste delarna av Dubrovnik. Huset är beläget 
i närheten av yachtklubben Orsan och bjuder på en 
bedårande utsikt över Gruž hamn. I området finns den 
största gallerian i Dubrovnik, restauranger, caféer med 
uteservering och självklart de vackra stränderna.

Rum
Trerumslägenhet för 4-5 personer med både terrass och 
balkong med delvis havsutsikt. Lägenheten består av ett 
kombinerat kök och vardagsrum samt två sovrum, det 
ena med dubbelsäng och balkong, det andra med två 
enkelsängar. I vardagsrummet finns bäddsoffa för 1 person.

Lägenheten har luftkonditionering, Wi-Fi, platt-
TV med satellitkanaler och säkerhetsbox. Det 
vackra köket är utrustat med kylskåp, vattenkokare, 
kaffekokare och mikrovågsugn. Badrum med dusch, wc, 
hårfön,handdukstorkare samt tvättmaskin.

Övrigt
Byggt 2011. Totalt 1 lägenhet. Ej reception. Gratis Wi-Fi. 
Egen parkeringsplats.

DubrovnikLÄGENHET LAPAD

Luftkond.  Ja
Pool  Nej
Hiss  Nej
Internet  Wi-Fi
Säkerhetsbox Ja

Bad  400 m
Lokalt Centrum 200 m
Gamla Stan 4 km
Minimarket 200 m
Restaurang 100 m

Pris från  5 190:-
Gäller 1 vecka, del i lägenhet.

| 71Dubrovnik

Miho Pracat (1522-1607) 
var en köpman som 
skänkte sina tillgångar till 
Republiken Dubrovnik. På 
1630-talet restes en byst till 
hans ära på Rektorspalatsets 
innergård, utförd av Pietro 
Giacometti da Recanati.
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SKÄRGÅRDS-
KRYSSNINGAR

En oförglömlig resa till 
havs som kommer ta dig till 
Kroatiens mest berömda 
platser och hemliga badvikar!

Varje år upptäcker fler och fler personer 
kryssningar i den oslagbara kroatiska 
skärgården med sina tusen öar. På våra 
skärgårdskryssningar får ni uppleva några 
av Kroatiens absoluta höjdpunkter och 
Dalmatiens bländande vackra kuststräcka 
längst med Adriatiska havet. Från båten 
visar sig kusten och det kristallklara 
vattnet i all sin prakt, och på kryssningen 
finns dessutom gott om tid att njuta 
av landskapet som sakta drar förbi. På 
båtarna serveras mat och dryck från 
lokala råvaror, kockarna ombord bjuder 

på traditionell mat och goda viner från 
landets mest kända vingårdar.

Fartygen stannar vid oexploaterade 
badvikar och romantiska stränder, en 
mångfald av lika svårtillgängliga som 
underbara badplatser som en hotellvistelse 
oftast inte kan erbjuda. Där kan man 
simma, snorkla och dyka eller bara njuta 
av den fantastiska naturen.

På en skärgårdskryssning sker resan i 
korta etapper och det finns hela tiden 
något att uppleva. Vid slutet av varje 

dag lägger vi till vid en ny ort och passar 
självklart på att utforska omgivningarna 
och restauranglivet. Rutterna går via flera 
av Europas mest praktfulla och intressanta 
sevärdheter som sagolika Dubrovnik, 
upptäckaren Marco Polo’s hem Korcula, 
Jet Set-ön Hvar och nationalparken Mljet.

Samtidigt finns den ständigt närvarande 
storheten i det lilla: ett spegelblankt 
turkost hav, en stilla solnedgång, sältan 
i medelhavets ljumma bris. På båten 
finns bara nu, mellan himmel och hav 
försvinner vardagen över relingen och 

lugnet sjunker in. Ovan däck finns gott 
om utrymme för att slappna av under 
Medelhavets sol på något av soldäcken 
eller koppla av med en god bok i skuggan.

En skärgårdskryssning är ett perfekt 
sätt att ladda batterierna för alla som 
vill prova på, eller redan förälskat sig i 
båtlivets härliga atmosfär och samtidigt 
vill uppleva så mycket av Kroatien 
som möjligt. Våra kryssningar är 
uppdelade i två kategorier, standard- och 
superiorklass.

Välkommen ombord!



GÄSTERNAS KOMMENTARER
”En veckas båttur i Kroatien. Jättefin 
vecka med båt från Trogir till Dubronvik 
och tillbaka. Härligt att komma till olika 
platser varje dag, ankra upp på havet för 
bad, träffa trevliga medresenärer vi var 18 
personer . God mat och service ombord. 
En resa att rekommendera.”

”I och med att vi hade en vecka med båt 
var det utflykter till olika hamnar/ byar/ 
städer varje dag. Väldigt bra guidning på 
en del resmål av inhemska guider.”

”Vår resa var en enda stor utflykt. Besökte 
många öar och vikar. KANON!”

Hela vårt utbud hittar du på kroatienspecialisten.se

Skärgårdskryssningar

En innehållsrik skärgårdskryssning med 
massor av upplevelser både på land och 
hav som i maklig takt tar dig till några av 
Dalmatiens och södra Kroatiens största 
attraktioner. Däremellan bjuder den 
kroatiska kusten på en vidunderlig utsikt 
och bländande vacker natur. Livet ombord 
har få distraktioner och ger dig gott om 
tid att verkligen uppleva det öppna havet 
med den friska vinden och vågornas stilla 
kluckande mot skrovet i en undanskymd 
badvik. I varje hamn ges tillfälle att 
prova det kroatiska köket som präglas av 
medelhavets alla delikatesser. Dessutom 
får du ta del av hisnande historia och 
upptäcka romantiska platser, bland annat i 
några av Europas mest välbevarade antika 
städer.

Hytter
Enkla hytter (4-6 m²) för 2-3 personer. 
Hytterna består av våningssängar, ett 
mindre förvaringsutrymme samt badrum 
med handfat, wc och duschmunstycke.

Övrigt
Träbåtar på 20-32 meter för 14-32 
passagerare. Sängkläder samt 2 badlakan 
ingår, medtag egna strandhanddukar. 
Avresestädning ingår, dock ej städning 
under veckan. Båtens standard garanteras, 
dock ej båtens namn. Engelsktalande 
guider på stadsvandringar och i 
nationalparkerna.

• 7-dagars skärgårdskryssning mellan 
Trogir i norr och Dubrovnik i söder.

• Halvpension (middag på dagen för 
ombordstigning, frukost och lunch 
de följande dagarna).

• Mellanmål i samband med 
ombordstigning.

• Kaptenens Middag.

• Guidad tur i Split*.

• Guidad tur i Dubrovnik*.

• Guidad tur i Trogir*.

*Engelsktalande guider.

Avvikelser i programmet kan förekomma 
beroende på väderförhållanden.
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EXEMPEL PÅ SKÄRGÅRDSKRYSSNING
PÅ BÅTTYPEN STANDARD.
DAG 1 TROGIR - SPLIT
Efter ombordstigning välkomnas ni av vår 
tourguide med en välkomstdrink. Efter ett 
mellanmål ombord, styr vi mot en vik på 
ön Čiovo, där vi har möjlighet att njuta av 
vårt första dopp i det kristallklara vattnet 
i Adriatiska havet. Målet för vår första 
kryssningsdag är Split, den näst största 
staden i Kroatien och den största staden 
i Dalmatien. I den 1700 år gamla staden 
finns Diocletianus palats som är under 
UNESCOs beskydd. Efter en guidad tur 
kan du använda resten av dagen till att 
promenera genom staden på egen hand. 
Övernattning i hamnen i Split.

DAG 2 SPLIT - HVAR
Vi lämnar Split och passerar genom sundet 
Splitska Vrata mellan Brac och Solta och 
styr mot Hvar - en ö som är känd för sitt 
milda klimat och stora lavendelfält. På 
vägen stannar vi i en vik för bad. Hamnen 
i Hvar stad, den största staden på ön 
Hvar, ligger vid foten av en fästning, som 
erbjuder en fantastisk utsikt över ögruppen 
Pakleni Otoci. Om det finns plats i hamnen 
kommer vi att övernatta här också. I annat 
fall besöker vi staden på eftermiddagen 
för att sedan bege oss till en vik på ön eller 
Pakleni Otoci för övernattning.

DAG 3 HVAR - MLJET
Vi åker mot ön Korcula och dess sydliga 
kust. Efter ett dopp i en av bukterna 
vid Korcula kommer vi till 
viken Pomena på ön Mljet. En 
del av ön är nationalpark - två 
saltvattensjöar är förbundna 

Pris från  7 290:- /1 Vecka
Del i dubbelhytt inkl. halvpension.

med havet endast genom en smal kanal. 
I den större av de två sjöarna finns en 
liten ö med ett gammalt kloster. Det finns 
möjlighet att besöka nationalparken (entré 
ca 10 €, båttur till klostret ca 3 €, betalas 
på plats). Vi rekommenderar ett dopp i 
saltvattensjöarna där temperaturen alltid är 
2 ° C över havstemperaturen. Övernattning 
i Pomena.

DAG 4 MLJET - DUBROVNIK
Vi lämnar ön Mljet och fortsätter vår resa 
söderut. Efter en simtur vid Elafitiöarna 
anländer vi ca 16:00 i hamnen i Dubrovnik. 
Det finns goda skäl till varför Dubrovnik 
kallas ”Adriatiska havets pärla”, under 
medeltiden var den ett av Medelhavets 
viktigaste ekonomiska och kulturella 
centra. Idag framstår den gamla staden 
som  ett unikt friluftsmuseum med en 
mängd sevärdheter. Vid ankomsten får du 
en guidad tur i Gamla stan. Avståndet till 
Gamla stan är bara några minuter med 
bussen som stannar i båtens omedelbara 
närhet. Bussen går varje kvart, biljettpris 
ca 15 Kuna. Efter den guidade turen har 
du resten av dagen på dig att upptäcka 
den unika Gamla stan och njuta av 

omgivningarna. Promenera längs 
huvudgatan Stradun, ta en 

promenad på den massiva 
stadsmuren eller besök 

otaliga andra sevärdheter.

DAG 5 DUBROVNIK - KORCULA
Vi åker nordväst igen och stannar för en 
kort simtur vid Elafitiöarna. Ön Korcula 
var under antiken kallad ”Den svarta ön” på 
grund av dess vidsträckta barrskogar. Även 
Korcula har en vacker gammal fästningslik 
stadsdel och på grund av detta kallas den 
”Lilla Dubrovnik”. Korcula är känd som 
födelseplatsen för den sjömannen och 
upptäcktsresanden Marco Polo.

DAG 6 KORCULA - BRAC
Vi passerar genom kanalen mellan ön 
Korcula och den bergiga halvön Peljesac, 
känd för sitt utmärkta röda vin. Efter ett 
stopp för bad åker vi vidare mot Brac. 
Ön är världsberömd för kalkstenen som 
bryts här. Byggnader som Vita huset i 
Washington och delar av Kungliga slottet i 
Stockholm är byggda av sten från Brac. På 
kvällen styr vi mot någon av de charmiga 
byarna på öns norra sida t.ex. Pučišća, 
Postira eller Supetar. Under kvällen stannar 
vi i en av dessa mysiga små orter och njuter 
av kaptenens middag.

DAG 7 BRAC - TROGIR
Vi lämnar ön Brac och efter en simtur 
i en vik vid ön Čiovo säger vi adjö 
till skärgården och återvänder till 
utgångspunkten för vår resa, Trogir, som 
även den befinner sig under UNESCOs 

beskydd. Det är en upplevelse 
att promenera på en guidad 

tur genom de slingrande 
gatorna och de mäktiga 

murarna, kyrkorna, 
freskerna och valven.



Hela vårt utbud hittar du på kroatienspecialisten.se

Skärgårdskryssningar

Åk på en förtrollande skärgårdskryssning 
på moderna motoryachter som erbjuder 
en komfortabel vistelse i den kroatiska 
övärlden. På det rejäla soldäcket lutar du 
dig tillbaka i bekväma solstolar med en 
kall dryck i den ena handen och kanske 
en god bok i den andra. I badvikarna kan 
du ta ett svalkande dopp och simtur i det 
turkosa havet eller ta på dig simglasögon 
och upptäck det spännande livet under 
ytan i det kristallklara vattnet. 

Mellan varje destination visar den 
dramatiska Kroatiska kusten och de 
sagolika öarna upp sig från sin allra 
vackraste sida. När dagen lider mot sitt 
slut sitter vi på första parkett för att njuta 
av det skådespel som äger rum när solen 
sakta letar sig ner mellan öarna. Väl i 
land väljer man själv om de välbevarade 
antika städerna och spektakulära 
nationalparkerna utforskas på egen hand 
eller om man vill ta del av de många 
utflykter och aktiviteter som erbjuds.

I de historiska städerna och pittoreska 
fiskebyarna finns gott om möjligheter att 
prova alla de olika maträtter och smaker 
som det kroatiska köket har att erbjuda.tar 
sig ner mellan öarna.

Väl i land väljer man själv om de 
välbevarade antika städerna och 
spektakulära nationalparkerna utforskas 
på egen hand eller om man vill ta del 
av de många utflykter och aktiviteter 
som erbjuds. I de historiska städerna 

och pittoreska fiskebyarna finns gott 
om möjligheter att prova alla de olika 
maträtter och smaker som det kroatiska 
köket har att erbjuda.

Hytter
Fräscha och rymliga hytter (8-10 m²) över 
och under däck för 1-3 personer. Alla 
hytter är luftkonditionerade och består 
av dubbelsäng eller två enkelsängar samt 
extrasäng i vissa hytter. Alla hytter har 
säkerhetsbox och eget badrum med wc, 
dusch samt hårtork.

Måltider
Frukost och lunch ingår.

Övrigt
Moderna stålbåtar på ca 30-41 meter 
för 36-45 passagerare. Sängkläder 
samt 2 badlakan ingår, medtag egna 
strandhanddukar. Städning 7 dagar/
vecka, byte av sängkläder och badlakan 
sker 1 gång i mitten på veckan. Båtens 
standard garanteras, dock ej båtens namn. 
Engelsktalande guider på stadsvandringar 
och i nationalparkerna.

I Skärgårdskryssning Superior ingår en 
guidad stadstur i Dubrovnik, samt ett 
urval av aktiviteter mot avgift. Besök vår 
hemsida för mer information. 
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Pris från  9 900:- /1 Vecka
Del i dubbelhytt inkl. halvpension.

Skärgårdskryssningar | 77



DUBROVNIK ADRIATISKA HAVETS PÄRLA

Vad skulle en semester vara utan 
upplevelser? Följ med oss på våra utflykter 
och upplev Kroatien! Vårt utbud är 
varierat och det finns alltid något för alla, 
var sig du är intresserad av natur, kultur, 
gastronomi, historia eller avkoppling.

• På våra utflykter 
kan du upptäcka 
sådant som är svårt 
att hitta på egen 
hand.

• Våra certifierade guider ger en mer 
aktuell och djupare kunskap än vad du 
hittar i en guidebok.

• Det är bekvämt och effektivt att 
låta någon annan planera transfer, 
färjeanslutningar och hitta de bästa 

restaurangerna. På de flesta utflykter 
finns norsk- eller svensktalande guide, 
men engelsktalande guider förekommer. 
Gemensamt för alla våra guider är att 
de gör sitt yttersta för att göra det bästa 
av er tid tillsammans, och deras långa 
erfarenhet och djupa kunskaper om 

utflyktsmålen. Alla guider 
är certifierade av kroatiska 
myndigheter vilket är en 
garant för att ge utflykten 
ett rikt innehåll och att 

resan i sin helhet får ett mervärde.
Kontakta din reseledare eller 
turistinformation på plats för att veta 
vilka utflykter som erbjuds just på din 
destination. Utbudet kan skilja sig mellan 
låg- och högsäsong.

VAD ÄR EN SEMESTER
UTAN UPPLEVELSER?
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UTFLYKTER

BÅTUTFLYKT BRAC OCH HVAR

Pris ca 380:-
Avgår från Makarska Rivieran.

En härlig dag ute till havs. Vi åker till någon av de små och 
pittoreska orterna på ön Hvar. Där går vi på upptäcksfärd 
innan det är dags att äta lunch på båten. Sedan åker vi till 
den vackra ön Brac och den omtalade orten Bol som är 
känd för stranden Zlatni Rat (den gyllene udden). Här får 
vi egen tid för sol och bad och för att upptäcka den mysiga 
orten Bol med sina charmiga gränder.

Utflykter

Pris ca 540:- 
Avgår från Makarska och Brac.

ISLAND TOUR UPPTÄCK BRAC
Brac har så mycket att erbjuda och på denna heldagsutflykt besöker vi 
både små och stora sevärdheter. Byn Skrip är Brac äldsta bosättning, i 
Postira framställer man olivolja och Pucisca har den mer än 100 år gamla 
stenhuggarskolan. I Bol finns den berömda stranden Zlatni Rat, som 
sticker ut i havet och ändrar form beroende på vindar och havsströmmar.

Från Bol åker vi upp till Vidova Gora, den kroatiska skärgårdens högsta 
berg, där man klara dagar kan se ända bort till Italien. Ett bra sätt att 
upptäcka ön och se vad den har att erbjuda.

Pris ca 360:-
Avgår från Supetar (ön Brac).

Utflykter

Låt dig välkomnas av atmosfären, de 
historiska hustaken och de charmiga 
innergårdarna. Utflykten sker till fots och vi 
besöker Dubrovniks populäraste sevärdhet 
- Stari Grad (den gamla staden) som 
funnits med på UNESCOs världsarvslista 
sedan 1979. Vår guide tar dig genom 
stadens bedårande gränder och berättar om 
Dubrovniks spännande historia. Sedan får 
man tid till lunch, titta på ett av världens 
äldsta apotek eller vandra längs den 
imponerande stadsmuren.
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KRKA VATTENFALLENS NATIONALPARK

Pris ca 600:-
Avgår från Makarska Rivieran och Vodice.

OMIS DET SAGOLIKA PIRATNÄSTET

Följ med oss till orten Zadvarje och upplev den 
lokala marknaden – en 300 år gammal tradition. 
På marknaden kan man köpa delikatesser som 
t.ex. hemmagjort brännvin, honung och lufttorkad 
skinka. Dagen fortsätter till den lilla byn Omiš norr 
om Makarska. Omiš har en historia som tillhåll för 
pirater. Vi tar en promenad genom gamla stan och 
du får tid på egen hand för att ta en kopp kaffe, eller 
kanske besöka fästningen Mirabella. Vi träffas igen 
vid floden Cetina där en båttur tar oss igenom det 
vackra landskapet och vi äter en god lokal lunch 
med vin och tid till att njuta den fantastiska naturen.

Pris ca 530:-
Avgår från Makarska Rivieran.

Vi börjar dagen med att bege oss mot staden och världsarvet Trogir som ligget några mil norr om Split. Färden 
fortsätter mot Krka, en av Kroatiens mest välbesökta nationalparker, som sägs vara en av de vackraste i Europa. Vid 
entrén till nationalparken ligger Skradinski Buk, en ca 800 meter lång sträcka av sagolika vattenfall. I området finns 
även bevarad bebyggelse som förmedlar en känsla för hur livet har sett ut i regionen under de senaste seklen.

Utflykter

Läs mer och boka på www.kroatienspecialisten.se

KROATISK AFTON EN SMAK AV KROATIEN

Pris ca 550:-
Avgår från Makarska Rivieran.

VINPROVNING IMOTSKIS UTSÖKTA VINGÅRDAR

Utflykter

Denna afton tar vi oss upp i bergen, där kommer det att 
serveras kroatiska specialiteter och vi får uppleva den kroatiska 
kulturen i form av dans och musik. Vi blir serverade en typisk 
dalmatisk middag – ost och lufttorkad skinka ”pršut” till förrätt, 
samt traditionell “peka” (kött och potatis stekt under glöd) till 
huvudrätt. Till maten avnjuts ett välsmakande lokalt vin.

Imotski är känt för sitt bördiga läge och utmärkta viner. Här 
finns även två intressanta naturfenomen, den Blå sjön och 
den Röda sjön. 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. 
Tycker man om vin så tycker vi att man ska följa med, inga 
förkunskaper krävs!

Pris ca 450:-
Avgår från Makarska Rivieran.



FLYGBOLAG

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag. 
Under 2014/2015 reste 28,1 miljoner 
resenärer med SAS till destinationer i 
Europa, USA och Asien. Som medlem i 
Star Alliance erbjuder SAS ett omfattande 
nätverk och mer än 18500 avgångar 
dagligen till 1330 destinationer i 192 länder.

Croatia Airlines har gått in i det nya 
millenniet med en helt förnyad flotta, en 
av de nyaste och mest moderna i Europa. 
I mer än 25 år har bolaget sammanlänkat 
kroatiska städer med de viktigaste 
europeiska metropolerna och genom dem, 
hela världen. Croatia Airlines ledord är 
säkerhet, punktlighet och nöjda kunder.

Norwegian är Skandinaviens näst största 
flygbolag. Norwegian trafikerar över 
400 linjer till mer än 130 destinationer i 
Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Thailand 
och USA. Norwegian har haft en stark 
passagerartillväxt de senaste åren och 
transporterade ca 26 miljoner
passagerare 2015.

Vi vill erbjuda högsta kvalitet på våra charterresor. Därför tycker vi som researrangör 
att det är viktigt att välja flygbolag som har hög kompetens och lång erfarenhet 
inom branschen. Nedan presenterar vi de flygbolag vi samarbetar med.

PÅ KROATIENSPECIALISTEN.SE HITTAR DU MER
Gå in på www.kroatienspecialisten.se eller www.kroatiaspesialisten.no om du vill läsa mer om våra resevillkor,  
avbeställningsskydd, reseförsäkringar och övrig information som är bra att veta innan avresa och på resmålet.

KLIMATTABELL
MÅNAD  APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
DAG   19 24 28 30 30 27 20
NATT   11 17 19 22 22 19 13
VATTENTEMP.  14 18 20 22 23 20 18
SOLTIMMAR  7 8 10 11 11 8 7

FAKTA
Flygtid: 2,5 - 3,5 timmar beroende på avreseort.
Tidsskillnad: Ingen tidsskillnad.
Valuta: Kuna som förkortas HRK.
El: 220 V, samma som i Sverige.
Vatten: Kranvattnet kan drickas i hela landet.
Prisnivå: Pastarätt 50 kr, öl 12 kr.

På destinationer med telefonservice 
har vi inte personal på plats, men 
du kan alltid komma i kontakt med 
skandinavisktalande reseledare via vårt 
jourtelefonnummer. Telefonnumret 
hittar du i välkomstbrevet som du får vid 
ankomsten på flygplatsen.

På destinationer med lokal service har vi 
inte egen personal, men vi representeras 
av våra lokala, engelsktalande 
samarbetspartners, som gärna hjälper 
till om du behöver information eller 
goda tips. Kontakta gärna din husvärd, 
receptionist, lokala representant eller 
turistinformationen.

På destinationer med full service har vi 
skandinavisktalande personal på plats 
som förser dig med råd och hjälp vid 
behov. Du träffar vår personal redan på 
flygplatsen och i välkomstbrevet hittar du 
telefonnummer till din reseledare samt 
datum och tid för välkomstmötet.

öppettider på restauranger, butiker och 
sevärdheter. Våra guider hjälper dig att 
prioritera rätt utifrån dina egna önskemål.

• En bra guide berikar.
Förr nöjde sig de flesta resenärer 
med att ha en guide som i bästa 
fall kunde svenska, men vi ställer 
betydligt högre krav än så. Våra 
egna guider i Kroatien 
utbildas kontinuerligt 
och är certifierade 
av Kroatiska 
myndigheter, de 
har Kroatiska som 
modersmål men 
talar dessutom 
både svenska eller 
norska flytande. 
Våra guider kan 
tack vare sin 
lokalkännedom, 
kunskap om 
resmålet och långa 
erfarenhet sätta in 
platser, händelser och 
sevärdheter i ett sammanhang. 
Fler och fler resenärer vill ha resor där 
man lär sig något och får höra intressanta 
berättelser om resmålet. Det är resor som 
belyser flera aspekter av en destination 
som blir till oförglömliga minnen.

• En bra guide är en resurs.
Våra guider har massor med verktyg för 

Vi älskar Kroatien och vi vill att ni också 
ska göra det! Vi tror inte på konceptet 
med guider som anlänt till destinationen 
för första gången två veckor innan 
säsongen börjar. En resa består av många 
delar som tillsammans skapar en helhet 
och en upplevelse av ett resmål. Vi tror att 
duktiga guider och reseledare är en viktig 
del av det pusslet.

Vi tycker att det är bra med någon som 
kan vartenda hörn av resmålet, någon 
som bor där året runt och kan språket. 
Dessutom kanske man behöver någon 
med erfarenhet av vad som brukar 
uppskattas. Någon som vet exakt vad du 
vill ha innan du vet det själv!

Å andra sidan kan en bra guide bara vara 
ett bollplank, någon som på förfrågan 
kan ge ett litet tips, någon som finns där i 
bakgrunden som en trygghet.

Vi vet att våra guider är allt det där.

• En bra guide sparar tid.
Att planera en resa kan ta lång tid om man 
vill se och uppleva allt på en destination. 
Med en duktig guide slipper man göra all 
research själv. De kan visa det där som 
inte bara är det mest uppenbara. De är 
bekanta med lokala företeelser som är 
tillfälliga som man kanske inte hittar på 
Internet. De håller sig á jour med vad som 
händer på orten, vad som är i säsong och 

att hjälpa dig att skapa din semester precis 
så som du vill ha den. De hjälper gärna 
till att ordna med transporter av olika 
slag, de kan ge tips på vilka restauranger 
som är värda att besöka, små saker som 
att boka tid hos en frisör eller upplysa 
om vilka utflykter som du inte får missa. 
Skulle något tråkigt hända hjälper de 

till i kontakten med sjukhus 
och läkare etc. De har 

kunskaper på en långt 
mer detaljerad 

och aktuell 
nivå än någon 

resehandbok.

Våra guider 
och reseledare 
hittar man 
på de flesta 

destinationer. 
Guiderna 

möter dig vid 
ankomst på 

flygplatsen och 
hjälper till med transfer 

mellan flygplatsen och 
boendet. De är även anträffbara på 

hotellen under vissa tider. Om du inte har 
möjlighet att träffa dem kan de nås via vår 
servicetelefon. Telefonnumret hittar du i 
ditt välkomstbrev som du får vid ankomst 
på flygplatsen. Tveka inte att kontakta 
dem för råd eller information, de finns där 
för din skull!

96,2 %
Nöjda resenärer 2016
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SERVICE
PÅ

RESMÅLET

Vår servicenivå är indelad i tre kategorier och kan variera beroende på låg- och högsäsong. Mer 
information om vilken service som ges på varje destination hittar du i denna katalog eller på vår 
hemsida på varje resmål.

FULL SERVICE LOKAL SERVICE TELEFONSERVICE

Vi är Skandinaviens största arrangör av resor till Kroatien, varje år väljer nära 10.000 resenärer att åka med oss till Kroatien. Vi har funnits 
i snart 15 år och våra medarbetare har lång och gedigen erfarenhet av resebranschen och Kroatien som resmål vilket gör att kan vi erbjuda 
kvalitativa paketresor med mervärde.



www.kroatienspecialisten.se
            Tel. 0771 - 800 300

www.kroatiaspesialisten.no
            Tel. 0046 771 - 800 300

Split

Split

Split

Split

Split

Split

Split - Dubrovnik

Split - Dubrovnik

Split

SPLIT

DUBROVNIK
STOCKHOLM

GÖTEBORG

OSLO

ÖSTERSUND
ÖRNSKÖLDSVIK

SKELLEFTEÅ

LULEÅ

EVENES

SUNDSVALL

Vi flyger till Kroatien från Stockholm, Göteborg, Luleå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund och Skellefteå i 
Sverige samt från Oslo och Harstad/Narvik (Evenes) i Norge.


