Makarska/Kroatia 14.09.19, 11 dager
Å reise til Makarskas Riviera er en uforglemmelig opplevelse. Den dramatiske kystlinjen der turkisblått hav møter imponerende fjell etterlater ingen uberørt. Her møtes du av innbydende strender og
kan koble av med sol og bad, men du har også kort vei til spennende utfluktsmål i de vakre
omgivelsene. Vi tilbyr et program hvor vi har inkludert spennende utflukter, samtidig som du får tid
til å nyte sol og bad. En ferie i Makarska er et møte med en hyggelig liten havneby, som er sentrum
for turismen på Makarskas
riviera. Her finner du fine strender, god mat og en rik historie i en by som har mye å fortelle.

Dag 1, lørdag 14. september:
Fremmøte på Flesland ved SAS sine selvbetjente innsjekkbokser kl. 06:20. Her møter Dere
reiseleder Hildur Villanger som blir med på hele turen. Avgang med SAS kl. 08:20, flybytte i
Oslo, ankomst til Split i Kroatia kl. 13:20. Busstur fra flyplassen til hotellet vårt, PARK
HOTELL i Makarska tar ca. 1 ½ time. Park Hotell er et passe stort 4-stjerners familiehotell
beliggende helt på stranden sentralt i Makarska. Alle værelsene har balkong og utsikt over
sjøen. Vi har halvpensjon på hotellet (frokost og middag hver dag).
På ettermiddag tar reiselederen gruppen med på en liten spasertur langs den vakre
strandpromenaden i Makarska, slik at vi blir kjent på stedet.
Dag 2, søndag 15. september:
Fridag i Makarska, dagen til egen disposisjon.
Dag 3, mandag 16. september:
Fridag i Makarska, felles lunsj på hotellet. 18.00 skal vi på kveldsutflukt (landsbyfest) til en
nærliggende gammel fjellandsby ved Baska Voda, en av nabobyene til Markaska, og den helt
spesielle Restaurant Panorama som ligger høyt plassert i fjellsiden og med utrolig utsikt over
Makarska Rivieraen. Her skal vi nyte god mat og drikke i en vennlig atmosfære. Vi blir
ønsket velkommen på tradisjonell vis med en smaksprøve på hjemmelaget brandy (Raki). Det
blir underholdning av en lokal Folkloregruppe, og vi skal spise de mest kjente lokale
spesialiteter (ost og spekeskinke, salat, peka (blandet kjøtt og poteter langtidsstekt på grillkull
i jerngryte)), dessert og 1/2 liter vin pr. person + vann til måltidet.
Dag 4, tirsdag 17. september:
Fridag i Makarska. Dagen til egen disposisjon.
Dag 5, onsdag 18. septmeber:
Denne dagen arrangerer vi en fin båttur langs Makarska Riviera. Avgang kl. 10.00. Vi seiler
langs kysten og tar stopp i små landsbyer. Picknic lunsj med drikke serveres om bord i løpet
av turen. Vi er tilbake i Makarska rundt kl. 15.00.
Dag 6, torsdag 19. september:
Fridag i Makarska. Dagen til egen disposisjon.
Dag 7, fredag 20. september:
Denne dagen arrangerer vi en fin heldagstur til de fantastiske KRKA-fossene i tiden 08.00 til
ca. 17.30. Først på dagen følger vi kystveien (ca 3 timers kjøretur) mot Kresimir byen Sibenik
og den dype og pittoreske dalen med Krka elven, hvor elven kaster sitt kalde vann utfor syv
støyende og vakre fosser. Mellom de to vakreste fossene Roski slap og Skradinski buk finner
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vi fransiskanerklosteret Visovac som huser et fantastisk bibliotek, kunstverk og verdifulle
gjenstander. Etter en rundtur på halvannen time rundt de mange og naturskjønne fossene, blir
det en kort båttur på elven Krka til det vakre stedet Skradin hvor lunsj serveres i en lokal
restaurant. På ettermiddag følger vi motorveien tilbake til Makarska Riviera, hjemturen tar ca.
2 timer.
Dag 8, lørdag 21. september:
Fridag i Makarska. Dagen til egen disposisjon.
Dag 9, søndag 22. september:
Denne formiddagen arrangerer vi halvdagstur til Split inkludert lunsj. Kjøreturen fra hotellet
til Split tar ca. 1 time, og vår lokalguide tar oss med på en times vandretur forbi de mest
kjente og historiske stedene i byen. Vi besøker
Diocletianus Palass som ble oppført av den Romerske Keiser Diocletianus på slutten av 200tallet. Det relativt
velbevarte og rundt 30000 m2 store palasset er en av de største bevarte romerske bygningene i
verden, og Splits mest besøkte severdighet. Palasset er med på Unescos verdensarvliste.
Deretter har vi felles lunsj og litt fritid på egenhånd før vi rundt kl. 15.00 returnerer til
hotellet.
Dag 10, mandag 23. september:
Fridag i Markaska. Dagen til egen disposisjon.
Dag 11, tirsdag 24. september:
Det er tid for hjemreise etter fine ferieopplevelser i Makarska. Bussavgang fra hotellet senest
kl. 08.30 for transport til flyplassen. Avgang med Norwegian fra Split kl. 11:35. Flybytte i
Oslo og ankomst til Flesland kl. 16:55
-Flybillett med SAS Bergen-Split inkludert skatter, avgifter og 1 kolli maks 23 kg innsjekket
bagasje
-Transfer Split flyplass-hotellet tur/retur
-10 overnattinger inkludert halvpensjon på 4-stjerners strandhotell med balkong og
sjøutsikt.
-Flybillett med Norwegian Split-Bergen inkludert skatter,avgifter og 2 à maks 20 kg
innsjekket bagasje
-Alle utflukter som beskrevet med guide, inngangspenger og lunsjer (4 lunsjer inkludert).
-Reiseleder følger med på hele turen. e turen.
Begrenset plass, maksimalt 30 personer!
Betalingsbetingelser: Depositum på kr 2.000,- betales i januar 2019, eller omgående ved
senere bestilling.
Depositum refunderes ikke ved avbestilling. Restbeløpet betales 45 dager før avreise.
Ingen refusjon av restbeløpet ved avbestilling senere enn 45 dager før avreise.
Vi tar forbehold om endring av flytider og flyselskap,
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