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Tur 53DUBROVNIK, KROATIA OG MONTENEGRO

Tur 52ROVINJ, Kroatia

Adriaterhavskysten har til alle tider hatt 
populære reisemål. På italienske side er 
landskapet flatt med store sandstrender. 
På østsiden er landskapet mer variert og 
berglendt. Her finnes få sandstrender 
som gjør at vannet blir meget klart. 
Høydedrag mot nord gir et behagelig 
klima hele året. Det er mange kjente 
ferieplasser på halvøya Istra. Vi har valgt 
middelalderbyen Rovinj til selve hoved-
oppholdet på turen. Byen var i middel-
alderen bygd på ei øy, men kanalen er 
idag igjenfylt og danner et åpent torg mot 
havnen. Det er en rolig og trivelig by hvor 
man kan nyte flotte dager. 

Vi bor i 7 netter på Hotel Eden som ligger 
like utenfor byen.

På reisen benyttes Color 
Lines ferjer mellom Oslo 
og Kiel begge veger. På 
bussturen sørover og nord-
over får man oppleve Tyskland, 
Østerrike, deler av Slovenia og nord 
Italia med mye flott alpelandskap. Avreisedato: 27.9

Avreisetidspunkt: Alt. 1,  side 2
Prisen inkluderer:
• 11 hotellovernattinger
• 14 frokost
• 1 lunsj
• 13 middag
• Color Line Kiel - Oslo med utvendig   
 lugar tur/retur

14 DAGER kr 15.740,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 3.800,-

Torget i Rovinj

Gamlebyen i Kotor

Dubrovnik

Kotor

KotorLopud, ElafitiøyeneBudva

Kroatia har en lang kystlinje langs Adria-
terhavet. Her finnes flere fine feriesteder 
og byer. Lengst sør ligger byen Dubrov-
nik, en meget godt bevart middelalderby 
med lang sammenhengende bymur, 
flotte bygninger og plasser. Vi bor ved 
Dubrovnik i 3 netter og foruten byen tar 
vi en båttur ut til Elafitiøyene som ligger 
utenfor Dubrovnik. Turen fortsetter 
med buss sør til Montenegro, en av de 
yngste landene i Europa. Republikken 
ble selvstendig i 2006. Landet består av 

mange høye fjell med en smal kyststripe 
mot Adriaterhavet. Hovedoppholdet 
her er lagt til Budva som også har en 
liten gammel bydel fra middelalderen. Vi 
besøker den gamle hovedstaden Cetinje 
som ligger oppe i fjellene. Videre blir det 
en båttur på Skardarsjøen. Vi besøker 
også byen Kotor som ligger innerst i den 
flotte Kotorbukta. Middelalderen er godt 
bevart og her finnes også en stor bymur 
og festningsverk langt oppe i fjellsiden. 
På reisen benyttes Norwegians direktefly 
mellom Værnes og Dubrovnik.

Avreisedato: 3.6, 9.9
Prisen inkluderer:
• 7 hotellovernattinger
• 7 frokost
• 2 lunsj
• 7 middag
• Fly Værnes - Dubrovnik tur/retur
• Båtutflukter

8 DAGER kr 11.800,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.100,-


