
 

Bli med oss på tur til Kroatia 
Dalmatia og Makarska Rivieraen 

(med Split, Krka nasjonalpark, Dubrovnik, Mostar og mye mer) 
 

8 dagers tur med avreise torsdag 23. september 2021 
  

Velkommen som deltaker på høstens reise til 

Kroatia!  Denne gang arrangerer vi en flytur til 

den vakre kysten i det sørlige Kroatia rundt Split 

og Makarska. Foruten at vi skal nyte av herlig 

sensommervarme har vi et spekket program 

foran oss med rundturer i området og til 

nabolandet Bosnia-Hercegovina. Men vi til-

bringer også mye tid ved havet og på utflukter 

rundt Brela, byen der vi skal bo. Hva med vin-

gårdsbesøk, båtturer, landsbymiddag, shopping, 

sol og bad? Vi bor flott på Bluesun hotel Soline, 

en times kjøretur sør for Split. Bli med oss på 

denne flotte turen som vi håper blir en 

opplevelse for dere alle! 

 Makarska rivieraen

PROGRAM: 

Torsdag 23. september:  Til Gardermoen for flytur til Split 

Vi samles på Oslo Lufthavn Gardermoen senest  kl. 14.00. For de som trenger transport nordifra har vi 

en buss som starter om morgenen på Sunndalsøra og går via Oppdal, langs E6 gjennom Gudbrandsdalen 

og forbi Hamar. Vi sjekker inn på Norwegians direktefly med avgang kl. 15.50 til Split. Flyet lander i 

Split kl. 18.40 og etter passkontroll samles vi i vår transferbuss som tar oss til Brela på den vakre 

Makarska rivieraen. Hit er det ca.1,5 times transfer så ankomsten til vårt firestjerners Bluesun hotel 

Soline blir ca kl. 21.00. Ved ankomsten serveres middag i hotellets restaurant og etter en lang dag lengter 

nok de fleste etter en god natts søvn. 

 

 
Vårt flotte hotell Bluesun Soline  (foto: Bluesun Hotels) 
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Fredag 24. september:  Vi hviler oss i Brela og gjør en ettermiddagsutflukt til en vingård 

Etter den lange reisen igår er det godt å hvile litt idag.  Hva med en sen frokost og litt sol og bad?  Eller 

en spasertur langs stranden til Baska Voda? Her finnes lunsjrestauranter tett i tett.  Nå får vi også treffe 

vår herlige lokalguide Agneta Lucic, som skal bli med oss på alle utfluktene i Kroatia.  Agneta som er 

svensk, har bodd i Kroatia i snart 30 år og kjenner sitt land ut og inn. Ved 15-tiden tar Agneta med oss 

på en kortere utflukt til Imotski der vi besøker en koselig vingård og får prøvesmake deres gode viner, 

og vi kan også kjøpe med oss noen flasker. Vi ser også de to innsjøene Den Blå Sjø og Den Røde Sjø, 

som begge er pussige naturfenomen.  Ved 19-tiden er vi tilbake på hotellet for middag. 

 

Lørdag 25 september:   Heldagsutflukt til Dubrovnik 

Idag skal vi på en heldags utflukt til Dubrovnik, en av de mest kjente turistbyer i Kroatia.  Dubrovnik 

ble grunnlagt på 600-tallet og har sin rettmessige plass på UNESCOs verdensarvliste. Vi spaserer 

mellom byens arkitektoniske mesterverker og får av Agneta høre spennende fortellinger om palassene 

og kirkene, torgene og havna – alt omgitt av den mektige bymuren som har spilt en viktig rolle i 

Dubrovniks turbulente historie. Etter omvisningen får vi tid på egen hånd til lunsj og kanskje litt 

shopping før bussen går tilbake til Brela.  OBS: Pass må medbringes da vi skal krysse grensen til Bosnia 

både på ut- og hjemreisen!  Middag på hotellet. 

 
Dubrovnik  (Foto: Dubrovniks turistbyrå) 

 

Søndag 26. september:  Ut på havet med båt og «øyhopping» 

Frokost  og vi spaserer sammen til Baska Voda  der vår båt venter på oss for en heldag på sjøen.  Utenfor 

ligger de vakre øyene Hvar og Brac. Vi skal gå iland på et par steder og vi legger til i en passende fin 

vik der det serveres lunsj ombord på båten. Om været er bra, kan vi ta et svømmetur i det 22-grader 

varme vannet!  Vi er tilbake på hotellet ut på ettermiddagen for litt hvile før middagen. 

 

Hvar by på øya Hvar (Foto: Turistbyrået i Hvar) 
 

 



- 3    - 

 

Mandag 27. september: Utflukt til Split og Omiš 

Etter frokost kommer Agneta tilbake og idag skal vi besøke Kroatias nest største by – Split. Rundturen 

er både i bussen og til fots. Etter avsluttet rundtur får vi god tid på egen hånd for en matbit og kanskje 

litt shopping. På hjemveien stopper vi i den koselige byen Omiš der Agneta tar oss rundt på en liten 

spasertur. Etter litt tid på egen hånd er vi tilbake på hotellet i god tid før middagen. 

 
Omiš (Foto: Omiš turistbyrå) 

 

Tirsdag 28. september:  Fri dag. Deretter kveldsutflukt og middag med underholdning 

Hele dagen fri til egne påfunn. Idag inngår lunsj på hotellet. Kl. 17 drar vi på kveldsutflukt med Agneta 

til Ravce, ca 45 minutter med bussen. Her blir vi ønsket velkommen av familien Majic. Først får vi 

prøvemake likører og snaps. Vi besøker så deres skinkerøkeri der vi får smake på lufttørket prsut – 

spesialskinke fra Dalmatia, og vi får ta del av hemmeligheten for å frem produktet. Deretter får vi servert 

en god middag med grillet kjøtt, ost, salat, dessert og husets vin. Under middagen blir det underholdning 

av lokale musikanter. Ved 22-tiden drar vi hjem igjen til vårt hotell etter en helaften vi sent glemmer. 

 

     
Nordmøringer på Kroatisk aften oktober 2019                            Vår fantastiske lokalguide Agneta Lucic 

 

Onsdag 29. september:  Spennende utflukt til Mostar i Bosnia  

Vi skal idag på en spennende utflukt til nabolandet Bosnia-Hercegovina. Her finnes mange vakre byer 

men Mostar er kanskje den vakreste, i alle fall den mest kjente. Byens arkitektur er en blanding mellom 

gammel og ny osmansk arkitektur men med innslag av østerrisk stil. I byen finner man den gamle broen 

Stari Most, som ble ødelagt i krigen på 1990-tallet, men som ble gjenoppbygd igjen i 2004. Mostar var 

tidligere en av de viktigste handelsbyene i regionen takket være sin beliggenhet ved elven Neretva. Her 
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levde innbyggerne i fred frem til at krigens tragedier forandret byen for alltid. Idag er byen splittet med 

katolikker på vestsiden av Neretva og muslimer på østsiden. I Mostar ser man fremdeles de tydeligste 

sporene fra krigen enn på noe annet sted i det tidligere Jugoslavia. Lunsj inngår på en trivelig restaurant 

i byen, før vi etterhvert setter kursen tilbake mot Kroatia og tilbake til Brela for vår siste middag sammen 
 

 
Mostar 
 

Torsdag 30. september:  Utflukt til Krka nasjonalpark og Falkesentret før hjemreisen til Norge 

Etter frokost må vi dessverre sjekke ut fra vårt flotte hotell. Men et opphold i Dalmatia kan ikke avsluttes 

uten at vi gjør et besøk i en av Kroatias vakreste nasjonalparker. Først gjør vi et besøk i Falkesentret der 

eieren Emilijo forteller om sitt senter der ikke bare falker er opplært til å gjøre spesielle ferdigheter!  

Ikke langt derifra ligger Krka Nasjonalpark. Vi skal først ta båt inn i nasjonalparken til øya Visovac, der 

vi tar en liten guidet spasertur. Vi skal deretter på en ca 2 km spasertur inne i parken. Her ser vi noen av 

de vakreste fossefall som finnes i Kroatia. Glem ikke fotoapparatet! Her inne i parken får vi også tid til 

lunsj på egen hånd. Etterhvert setter vi kurs mot flyplassen ved Split.  Her sier vi takk og farvel til 

Agneta som har guidet oss så bra hele uken. Vårt direktefly avgår kl. 19.25 tilbake mot Norge. Med 

mange inntrykk i bagasjen lander vi på Gardermoen flyplass kl. 22.15 og vi tar farvel med våre nye 

reisevenner. For de som trenger transport nordover har vi en buss som går tilbake langs E6 gjennom 

Gudbrandsdalen, over Oppdal mot Sunndalsøra. 
 

 
Krka nasjonalpark 
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PRIS:  Kr. 15 350,-  pr. person 
Enkeltromstillegg:  Kr. 1 850,- 

I prisen inngår: 

- Flyreisen fra Gardermoen til Split t/r med Norwegian inklusive flyskatter  

  (en koffert som veier maksimalt 23 kg, samt håndbagasje maks 10 kg inngår pr. person) 

- Busstransfer fra Split flyplass til hotellet t/r  

- 7 netter i dobbeltrom på Bluesun Hotel Soline i Brela  (4****)   www.hotelsolinebrela.com/se/  

- Frokost og middag på hotellet hver dag iflg. reiseprogrammet (ingen drikke til maten inngår på hotellet) 

  (en middag ute på landet istedet for på hotellet med vin og snaps, alternativt mineralvann) 

- Alle utflukter iflg programmet med lokalguide Agneta Lucic (skandinavisktalende) 

- Fin kroatisk buss på alle våre utflukter 

- Lunsj 26/9,  28/9 og 29/9 inkl. mineralvann 

- Reiseleder på turen er Anders Lien fra Komfort Reiser 

- Reisegaranti er stilt via Anders Liens svenske reisefirma Komfort Resor i Gøteborg 

 

Spørsmål om turen samt påmelding skjer til: 

Anders Lien, Komfort Reiser, tlf +46 31 41 12 00, e-post anders@komfortresor.se  

 

Senest 20. juli 2021 skal et depositum på 3 000 kr pr person betales. For de som bestiller turen etter 20. 

juli betales depositum senest 10 dager etter bestilling. Informasjon om kontonummer samt faktura sendes i 

begynnelsen av juli. Restbeløpet skal være betalt til samme konto senest 20. august 2021. Faktura på 

restbeløpet sendes til alle i begynnelsen av august. 

 

Forutsetning for turen er selvfølgelig at Europa har åpnet opp igjen etter Koronavaksineringen 

 

Reise- og avbestillingsforsikring: 

For de som ikke har reiseforsikring eller avbestillingsforsikring inkludert i sin hjemmeforsikring, 

anbefales å tegne dette via sitt forsikringsselskap. Avbestillingsforsikring kan også finnes på det Master 

Card- eller Visa-kort du har som er tilknyttet din bankkonto. Sjekk dette med din bank. 

 

Avbestilling av turen: 

Om du eller din medreisende blir syk før avreise, er det viktig at dere har en avbestillingsforsikring via 

hjemmeforsikringen.  Dere får da tilbake hele det innbetalte beløpet via forsikringsselskapet. 

  

Husk gyldig pass og helsekort! 
 

Velkommen til høstens hyggeligste tur!  

 

 

Kapplandsgatan 10, S-414 78 Göteborg, Sverige   tlf +46 31 41 12 00 

e-post:  anders@komfortresor.se 

 

www.komfortresor.se  
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