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Reseprogram Kroatien 2019

Lördag 25 maj
Avresa med flyg från Sverige med destination
Split. En egen buss tar oss till marinan i Trogir (15-
20 minuter). För de som behöver mat finns
servering och kafé i marinan på egen bekostnad.
Man installerar sig ombord så småningom och får
en grundlig säkerhetsinstruktion, men vi räknar inte
med att lämna hamnen samma kväll.
Kursintroduktion och därefter kan man kanske ägna
sig åt ett besök i Trogir. Staden firar 1700 år, har
kända anor från den grekiska kolonialtiden.
Gemensam välkomstmiddag

Söndag 26 maj Solta-Stomorska
Kurs enligt separat schema.
Vi seglar sedan mot hamnen, som ligger i en liten by
med en skyddad vik på den 20 km långa ön Solta. Här
finns några affärer och bra restauranger. Ett
toppenställe helt enkelt! Den äldsta byn Grohote är öns
huvudort. Fiskebyn Stomoska är känd för sina
traditionella träbåtar och längs bukten ligger många
restauranger och kaféer. Maslinica är som vackrast i
solnedgången och här kan man ta en bit mat och ett
glas lokalt vin nere i marinan. På ön produceras det
mörka rödvinet Dobicic och en berömd honung med
rosmarin.

Måndag 27 maj Hvar-Starigrad.
Kurs enligt separat schema.
Starigrad är en liten, gammal och vacker stad, med
historiska anor från den grekiska kolonisationen. Fina
restauranger och vackra byggnader samt affärer.
Naturligtvis med bad och lunch i en vacker vik vid
infarten.

Starigrad är en av de äldsta städerna
i Europa och den äldsta staden på ön. Den
är belägen i den nordvästra delen av ön i en
djup, skyddad vik som ger en fristad för
båtlivet. Staden är ett kulturminnesmärke
där låg en gång den grekiska staden Pharos.
Starigrad beboddes av greker 385 BC men
förstördes av romarna och återuppbyggdes
219 BC på platsen för den romerska Pharia.
Den traditionella arkitekturen i den gamla
delen av staden har bevarats väl.

 
Trogir, den vackra östaden



Tisdag 28 maj Hvar – Sveta Nedeljina 
Kurs enligt separat schema.
Efter lunch seglar vi till den lilla byn Sveta
Nedjelja mitt på Hvar för ett besök på vingården
Plenkovic*. Här provar vi vinerna och äter
middag. Den som har ”spring i benen” kan ta sig
en uppfriskande promenad upp till grottan med
kapellet uppe på bergssidan, som har gett orten
och berget namnet ”Heliga söndag”. På Hvar 
doftar det av lavendel och på stora delar av ön
kan man vandra genom vackra olivodlingar.
*  http://www.zlatanotok.hr/en/vineyards-wines.php 

Onsdag 29 maj Vis
Kurs enligt separat schema.
Ytterligare en av Medelhavets gömda pärlor, den ö
som ligger längst ut i havet med Italien som granne
i väster. Den anses vara en av de mest romantiska
öarna i världen. Staden ligger i en lagun skyddad
från alla vindar och den måste ha varit en perfekt
hamn i årtusenden. Fina restauranger med en egen
marina i stadshamnen. Bosättningar från yngre
stenåldern har konstaterats på ön. På 400-talet f.Kr.
grundades kolonin Issa på ön av Dionysios den
äldre, från Syrakusa. Issa blev senare en
självständig stat, med egen valuta och egna
kolonier. Den mest kända av dessa kolonier var
Aspálathos (den nutida staden Split).

Torsdag 30 maj Rogoznica
Kurs enligt separat schema.
Vi seglar sedan norrut mot
fastlandet. Rogoznica är en lugn
medelhavsstad, vars centrum
ligger på en halvö som är den
tidigare ön Koper, sedan andra
hälften av artonhundratalet
förbunden med fastlandet via en
konstgjord kulle. Återigen en
väl skyddad hamn sedan
historisk tid. Här ligger stora
fina lyxbåtar som vill visa upp
sig. Ett större samhälle längs
kusten med viss turism med lägenheter och hotell.

Fredag 31 maj Seget – Yacht club Seget
Kurs enligt separat schema.

Staden Vis

http://www.zlatanotok.hr/en/vineyards-wines.php


Vi seglar norrut mot Trogir och sundet där vi siktar Trogir och Split. Inne i hamnen på 
eftermiddagen med möjlighet att åka in och besöka det medeltida Trogir med en stadskärna 
som finns på världsarvslistan.
Möjligheter till shopping i den gamla stadens alla affärer och marknads myller.

Lördag 1 juni
Hemresa busstransfer till flygplatsen under förmiddagen.

Observera att vissa justeringar kan komma att ske beträffande seglingsprogrammet.

Vi bor ca 6-8 st på varje båt plus skeppare och co-skipper/kock. Båtarna är mycket 
välutrustade enligt Kroatisk charterstandard och sänglinne och liten handduk ingår till var och
en. Skepparna och kockarna är svenskar med stor erfarenhet av segling. 
De båtar vi kommer att disponera är Bavaria 51 ev också någon Bavaria 46.



Priser och resfakta
Kursavgift: 12.800 kr inkl moms 2.560

Reskostnad: ca 19.950 kr. Enkelhyttstillägg: 9.900 kr.

I priserna ingår:

* Del i dubbelhytt

* Besättning med svensk skeppare och värdinna

* Hamnavgifter, turistskatt och disel

* Flyg tur o retur Arlanda – Split

* Transfer tor flygplatsen i Split till hamnen i Trogir

* Del i dubbelhytt med frukost och lunch

* Konferens enligt program

* Välkomst- och avslutningsmiddag

* Svensk färdledning

Anmälan görs på curomed.se

Resevillkor
Priser och resdagar är baserade på flyg- och båttariffer, valutakurser och tidtabeller gällande i april 
2018. Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg sker i 
ekonomiklass. Seglingsrutten kan också komma att ändras p.g.a. faktorer utanför vår kontroll. 
Researrangören frånsäger sig allt ansvar för  eventuella tidtabelländringar för flygen eller händelser av 
force majeure-karaktär Priset baseras på att minst 15 personer deltar på resan. 

Allmänna resevillkor
För arrangerandet av dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits 1975-06-16 av Svenska
Resebranschens Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar med KO. 

Särskilda Resevillkor
Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är 2.000 kr samt ev kostnader
som debiteras för avbokning av flyg, båthytt mm. Vid avbeställning senare än 4 månader före avresa
är kostnaden 6.000 kr för resor inom Europa och 12.000 för övriga resor. Vid avbeställning senare än
30 dagar före avresan debiteras hela kostnaden. Ändringar utöver det givna researrangemanget kan i
allmänhet inte göras eftersom detta är en gruppbokning. Efter det att flygbiljetterna är utskrivna kan
kostnaden för dessa ej återbetalas.

Reseförsäkring 
Detta är en tjänsteresa och då gäller inte den vanliga hemförsäkringen. Medlemmar i Praktikertjänst
har en tjänstereseförsäkring genom företaget och vårdpersonal som inte är anslutna till Praktikertjänst
bör kontrollera sitt försäkringsskydd vid tjänsteresor. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din
reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående detta, alternativt teckna reseskydd via
försäkringsaktiebolagt ERV.se. Frågor om företagsförsäkring: Telefon: 0770 457 970. Telefon till
förmedlarservice: 0770-456 908; E-post: corporate@erv.se; Fax: 08 454 33 21
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