2022 BÅTCRUISE - SYKKEL CRUISE I KROATIA
Fra 17. - 24. september
VELG SELV - enten nydelig båtcruise eller kombinert med sykling på øyene i Adriaterhavet
Den luxseriøse cruisebåten heter “BELLEZZA” . Den er kun 4 år gammel og Idèreiser AS gleder seg over å tilby nok en
suksesstur til Kroatia. - Tilbakemeldinger er “EN uforglemmelig opplevelse!”
“Ny tur ønskes med same båt og vertskap ombord “ er fleres kommentarer - vi vil ta med oss venner på same turen I
same båt om Dario er lokal guide på sykkelturene og du er reiseleder Anne Kari.“
Her opplever en Kroatia og kysten ut av Split kalt Dalmatia. Den er kanskje den vakreste kyststripen langs Adriaterhavet.
Øyriket og Dalmatia har typisk middelhavsklima. Man kan oppleve varme og tørre sommermåneder med et azurblått
badevann, maleriske middelalderbyer, elegante seilbåter, idylliske fiskelandsbyer og syklende turister alle på ferie. Velg
mellom båtcruise med solseng på taket eller sykkeltur langs olivenlunder på landsbygda og bebyggelser, som består av
stein og eldgamle vingårder spred rundt på øyene med vakre natur-omgivelser langs sykkelruten.
Dag 1

LØRDAG

Kl.04.30
Kl.06.00
Kl.08.40
Kl.13.00

Fremmøte på Sola for innsjekk med SAS direkte fly til Split - Ving har charter seter.
Avgang til Split - mat og bagasje er inkludert på flyet.
Ankomst og tollsjekk før busstransfer til Split/Trogir for innsjekk på båten.
Etter innsjekk seiler vi til Milna på øya Brač, det tar ca. 2 timer. For syklende: Kort sykkeltur til Bobovišća
for å få en svømmetur eller en kaffestopp. På vei tilbake til Milna anbefaler vi sykkeltur langs kysten. Båten
ligger til kai ved havnen i Milna. Felles middag om bord. Valgfritt å være med i land om kvelden.

Dag 2

SØNDAG

Kl.08 - 09.30

Kl.1930

Frokost serveres før sykkeltur starter. Ruten er flott opp i høyden gjennom områder med fikentrer,
morbertre, furuskog etc. Den flotte kvite marmoren ses i dag fra marmorbruddet til og med på Det Hvite
Hus i Washington og Riksdagbygget i Berlin.
Omlag etter ca. 35 km ankommer vi en landsbyen Gazul med typiske steinhus og mulighet til å spise lunsj.
Her tilbys masse god hjemmelaga tradisjonsmat. Etter en lengre pause er det 10 km mer å sykle med flott
utsikt til Bol og naboøya Hvar. Bol er godt kjent for å ha vakre sandstrender - de fineste i Adriaterhavet,
som Golden Horn beach.
Middag ombord og overnatting ved Bol.

Dag 3

MANDAG

Kl.08 -09.30

Kl.19.30

Frokost på båten på vei til øya Hvar, kjent for flotte rosmarin marker og lavendel. På sykkelturen i dag får
en oppleve landsbygda med lokal bosetning, vingårder og små bønder. Vi finner flere av disse anleggene
med vin når vi sykler fra Jelsa mot Vrboska og sykler en gammel vei til Stari grad som er gamlebyen.
Vi stopper for på passende sted i Grablje eller Brusje og turen ender opp til det historiske senter på Hvar.
Her kan vi klatre opp til Spanjol, en festning fra middelalderen bygd for å forsvare byen for tyrkerne.
Middag ombord i båten.

Dag 4

TIRSDAG

Kl.12.30

Kl.12.30

17. september

18. september

19. september

STAVANGER - SPLIT - BRAČ - MILNA

BRAČ/MILNA - BOL - Båten cruiser til Bol

Kl. 19.00
Dag 5

ONSDAG

Kl. 19.30

21. september
KORČULA - MLJET
Mens frokost inntas seiler vi til den grønne øya Mljet. De har en nasjonal park som er unik og forbinder to
salte sjøer. Vi kan sykle rund saltsjøene. Her har Benediktinerne hatt sine kloster på 1200 tallet mellom eik
og furuskog. Svømmemuligheter i sjøene og havnen Pomena blir plass for natten.
Felles middag på båten.

Dag 6

TORSDAG

Kl. 08.-09.30

Frokost på båten - middag ombord på båten om kvelden kl. 19.30.

Dag 7

FREDAG

Kl. 08.-09.30
Kl. 19.00

Frokost mens vi seiler nordover tilbake til Split. Vi passerer Peljesac halvøya, Hvar og Brač og seiler mot
fastlandet forbi Omis ved Cetina-elvedeltaen. Vi stopper for å ta en svømmetur i en av de mange fine
buktene langs ruta. Lunsj ombord under seiling for å komme til den monumentale UNESCO byen Split.
Felles middag.

Dag 8

LØRDAG

Kl. 07.30
Kl. 09.30

Frokost ombord på båten før utsjekk og buss transfer kl. 08.00 til Split flyplass for innsjekk.
Flyavgang med SAS direkte til Stavanger med ankomst kl. 12.20 for taxfree handel. Vel hjem til alle!

Kl. 08.-09.30

22. september
23. september

24. september

*
*
*
*
*
*
*
*

JELSA

KORČULA Marco Polo`s fødeøy

ÅPENT PROGRAM FORELØPIG iflg. BÅT SELSKAPET
MLJET - SPLIT (Forbehold om sykling i dag)

SPLIT - STAVANGER

Pris pr. person ved minst 35 betalende i 2 sengs lugar
Alt dette er inkludert i prisen:

VIDOVA GORA

HVAR - JELSA

20. september
KORČULA - MARCO POLOS FØDEØY
Frokost og seiling. Øya er spektakulær og gamlebyen er et syn for seg med gamle ærverdige
steinbyggninger. Vela Luka bukta på Korčula øya, “svartøya” kalles den og på grunn av flott furuskog.
Sykkelruta blir enten 24 km eller 44 km i dag. Andre vil kanskje ikke på sykkel, men bare nyte denne
byen som I stor grad kan forbinnes med Venezia. Korčula gamleby er på sør-østkysten.
Middag sammen på båten - etterpå gjør vi byen Korcula. Overnatting i havna.

Kl. 08.-09.30

SUPETAR

kr. 19 550,- EL-Sykkel tillegg Euro 190 anbefales

Fly tur/retur med SAS, SVG-SPLIT inkl.1 bagasje/flyskatt og mat på flyet
7 netter m. seiltur MY Bellezza inkl. havne avgifter for båten
Busstransfer t/r flyplass - Split
7 frokoster og 7 middager eller lunsjer på båten
Lokalguide Dario er med og leder alle sykkel utfluktene - osv.
Captains dinner og velkomstdrink osv.
Håndkle og utstyr på lugarene som alle har aircondition
Reiseleder fra Idèreiser AS A.K. T. Fossen tlf. 0047 909 77 141

Tillegg:
* Drikke til middager
* Lunsjer
* Vinsmaking
* Evt. entre nasjonalparker
* Turist tax E35 kontant til båt
* Enelugar

Ved påmelding: Navn i pass, fødselsdato og år, passnummer og gyldighetsdato. Skal du sykle må du oppgi din høyde.
OBS: Vedr. sykkel anbefales EL–sykkel iglf. erfaring ( hjelm og veske inngår i leien ) PS: Hvem skal du dele lugar med?

Viktig informasjon:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Seilbåt med motor 19 lugarer
Soveplasser i doble lugarer
Frokostbuffet
Middager ombord eller restaurant
Wifi er ombord når vi ligger havn.
Lugaren har hårføner / Air Condition
Sengetøyskift og handkle inkl.
Daglig rengjøring i kabinen
Soldekk med solsenger nok til alle
Hjelp med å bære bagasjen til båt.

Shorts og T-skjorte og badeklær
er nødvendig. En genser for
kvelden. Regntøy kan være greit
å ha. Pakk i koffert eller bag det er plass under sengene.
HUSK: Søppel/bind etc MÅ IKKE
kastes i noen av båtens toaletter.
Valuta:kroatisk kuna- 1 NOK ca.1.35,-

Pass: Gyldig minst 3.mnd.

Depositum kr. 5400,- v. påmelding

Vi tar forbehold om fly endringer, båtruteendring, valuta-, avgifts–, oljepris endringer samt med type værforbehold osv. Tur info. sendes sammen med siste
Dette er en skreddersydd reise med kjøp av gruppeseter m. fly, betaling tidlig av depositum som går tapt ved
faktura og har forfall 2 mnd.
Avbestilling. Båten er også chartret og kontraktert av oss direkte med Bellezza. Avbestilling pga. Covid-19, som fortsatt før avreise.
er kjent og vi må følge Virke /og FHI sine regler samt covidregulering i 2022.
Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4351 Kleppe, Tlf. 51 42 57 44, Mobil 909 77 141

www.idereiser.no
ide@idereiser.no
*Grupper og individuelle *Flybilletter og hotell * Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spaferier *Sykkelturer *Firmaturer

