Kroatien med utflykt till Mostar 16 – 23 oktober 2019
Det idag alltmer populära Kroatien är mycket mer än sol och bad! Tillsammans med Ulla Tengberg
och vår svenska lokalguide Agneta Lugic får vi uppleva och lära oss om Kroatiens långa historia och
kultur, njuta av underbar natur, träffa trevliga människor och äta god mat. Agneta är född i
Strängnäs, gift med en kroat 1976 och sedan 1993 bosatt i Kroatien. Hon säger, att hennes mål är
”att alla besökare ska älska Kroatien nästan lika mycket som hon själv gör”. Välkomna!

16/10 Onsdag Zagreb
Vi flyger från Köpenhamn via München 08:40–
13:05 (med reservation för flygändring) till
Zagreb, sedan 1991 Kroatiens huvudstad.
Efter att vi landat i Zagreb tar vår buss oss
direkt till den högt belägna Övre staden Gornji
grad, vilken under medeltiden bestod av de
båda konkurrerande städerna Gradec och
Kaptol. Här ligger den magnifika nygotiska
Maria Himmelsfärdskatedralen liksom flera av
landets institutionsbyggnader och många
gamla adelspalats, varav flera idag är muséer.
De flesta har liksom katedralen renoverats
eller byggts upp på nytt efter den
fruktansvärda jordbävning, som drabbade
staden 1880.
Större delen av Gornji grad är bara framkomlig
till fots. Efter en skön promenad når vi den
nyare Nedre staden, Donji grad med sina
gröna parkanläggningar och sin wienska
atmosfär, uppväxt på 1830-talet. Vi checkar in
på Hotel Astoria**** Ett elegant hotell i
klassisk stil från 1932.
På kvällen har vi gemensam middag på
hotellet.
Middag

17/10 Torsdag Zadar - Sibenik
Tidig avfärd till kuststaden Zadar med anor
från stenåldern. Över det romerska torget
Forum vandrar vi på den ursprungliga
stenläggningen och begrundar lämningarna av
Capitolium och andra offentliga, romerska
byggnader och en ensam, hög kolonn. Här
besöker vi också den märkliga rundkyrkan St.
Donatus, uppförd på 800-talet av antika
spolier, d.v.s. bitar av kolonner, arkitraver,
altare etc. direkt på det gamla romartorgets
stenläggning.
Men vi skall inte heller missa den pampiga
katedralen S:ta Anastasia, vars äldsta delar
stammar från bysantinsk tid, och inte heller
den moderna Havsorgeln av arkitekten Nikola
Basic! Under trappstegens vita sten finns en
rad orgelpipor som spelar sin ständigt
föränderliga havsmelodi, när vågorna slår in
och pressar upp luft i piporna. I anslutning till
Havsorgeln har samma arkitekt också gjort en
annan installation, den s.k. Solhälsningen,
bestående av 300 glasplattor som ger olika
skiftande och överraskande ljuseffekter.
Efter lunch på Restaurant Kornati fortsätter vi
ca 90 km söderut i Dalmatien till staden
Sibenik, känd för sin helt bevarade gamla

stadskärna och den ståtliga katedralen S:t
Jakob. Vi tar in på Amadria Park Hotel
Jure**** i Sibenik. Här finns möjligheter för
både fina promenader och kanske bad, om vi
gynnas av en mild oktober.
Frukost, Lunch
18/10 Fredag Krka nationalpark
Dagens första besök blir Sibeniks katedral S:t
Jakob, som startade i gotik och avslutades i
renässans. Den stod färdig år 1555 efter ett
sekellångt arbete av berömda dalmatiska och
venetianska konstnärer. Katedralen bombades
dessvärre svårt 1991 och det tog flera år för
kroatiska och internationella experter att
återställa detta storartade byggnadsverk.

Men större delen av dagen kommer vi att
tillbringa i Nationalparken Krka. Det blir
möjlighet till sköna promenader, se
imponerande vattenfall och göra en vacker
båttur för att besöka Visovac-klostret på sin ö.
Parken rymmer över 200 fågelarter, vilket ger
oss anledning att göra ett intressant besök på
Kroatiens enda falkcenter. Sedan väntar en
sen, säkert efterlängtad men härlig lunch hos
vin- och grappaproducenten Bakulov Dvor.
Dagen avslutas i den moderna, sjudande
hamnstaden Split. Men för den arkeologiskt
och historiskt intresserade blir besöket här
säkert ändå en av resans höjdpunkter!
Vi tillbringar två nätter på det mycket
moderna och för sin design prisbelönta Hotel
Luxe.
Frukost, lunch

19/10 Lördag Split
Förmiddagen ägnar vi åt den romerske
kejsaren Diocletianus’ mäktiga palats från år
305 e.Kr. De höga murarna med kolonner och
arkader, de många ekande underjordiska
salarna, de välbevarade kornischerna och
friserna – alltihop skvallrar om ett unikt
påkostat ”äldreboende” för kejsaren efter
hans abdikation, också den unik i sitt slag! En
historisk ironi är att kejsarens mausoleum
över denne kristendomens kanske värste
förföljare redan tidigt byggdes om till kristen
kyrka!
Arkeologiska museet med sina många
sarkofager och inskrifter blir en utmärkt
introduktion till en efterföljande rundvandring
i kejsarens enorma palats. Detta palats, som är
ett av de största och mest välbevarade från
romartiden, kom senare under 600-talet att
utnyttjas av flyktingar från den närbelägna
romerska hamnstaden Salona och dagens Split
ligger alltjämt inbyggt i palatset.
Efter gemensam lunch står eftermiddagen till
fritt förfogande
Emanuel Vidović galleri beläget i närheten av
palatset, kan vara värt ett besök. Emanuel
Vidovic (1870-1953) var en av Kroatiens mer
kända konstnärer. Han föddes och dog i Split.
Eller varför inte ta en promenad längs
stranden till Mestrovicmuseet. Ivan Mestrovic
(1883-1962), som vi bland annat redan sett
verk av i Santa Mariehimmelsfärdskatedralen i
Zagreb betraktas som en av 1900-talets
största skulptörer. Han ritade själv sin bostad i
Split och använde den också både som ateljé
och galleri på 1930-talet.
Frukost, Lunch
20/10 Söndag Trogir
På en liten ö alldeles utanför fastlandet ligger
Trogir, som är en av den dalmatiska kustens
pärlor. Staden, som grundades redan av
grekerna, har en perfekt bevarad stadskärna

med små gränder och torg och många vackra
och intressanta byggnader. Torget domineras
av den medeltida St. Laurentius-katedralen
grundad på 1100-talet och rymmande många
sevärdheter, men den förnämsta är ändå utan
tvekan den magnifika västportalen huggen på
1240-talet av mästaren Radovic. Sedan 1997
står Trogir liksom många av Kroatiens städer
på Unescos världsarvslista.

21/10 Måndag Mostar
Idag gör vi en intressant heldagsutflykt till
Mostar i Bosnien-Herzegovina. Om tiden
medger, gör vi ett kort stopp i Medugorje,
som i modern tid, sedan midsommardagen
1981 liksom Lourdes i Frankrike besöks av
miljoner troende pilgrimer.
Vi fortsätter till staden Mostar, mest känd för
sin vackra, gamla bro Stari most från 1500talet, som sprängdes under senaste kriget
men nu är återuppbyggd under UNESCOs
beskydd.
I detta lilla land bor tre folk, som alla för inte
så länge sedan varit i krig med varandra men
idag skall leva i fred. Mer om detta kan vår
lokalguide berätta medan vi får en rundtur
genom
gamla
staden
med
sina
kullerstensgator, turkiska hus och moskéer

Efter en kopp kaffe i katedralens skugga och
några avkopplande timmar i denna underbara
lilla stad lämnar vi Trogir och åker över
Mosorberget för att äta en lite annorlunda
lunch på landsbygden. Här blir vi bjudna på
”soparnik”, en lokal rätt från trakten. Kanske
kan vi också få göra ett besök hos en skulptör,
en av traktens lokala konstnärer.
Vår färd går vidare söderut längs Makarska
Rivieran, som av många anses vara en av de
vackraste kuststräckorna vid Adriatiska havet.
Här på denna vackra kust vid foten av de
mäktiga Biokovomassivet ligger staden
Makarska med sin eleganta strandpromenad
och hamn, varifrån båtar går ut till öarna Hvar
och Bra. Vi checkar in på Meteor Hotel****
för två nätter. Stadens centrum når man efter
en kort 5-minuters promenad längs stranden.
Frukost, lunch

Lunchen serveras på en lokal restaurang med
specialiteter från trakten. Efter lunchen litet
tid på egen hand, innan vi återvänder till
Makarska.
Frukost, lunch
22/10 Tisdag Narona - Dubrovnik
Tisdag morgon, när vi lämnar Makarska, är
vårt första mål den lilla byn Vid. Här låg den
forntida romerska kolonin och hamnstaden
Narona, som översvämmades och övergavs,
sedan floden i en enorm katastrof ändrat sitt
lopp. Resultatet är idag en närliggande
våtmark, som hyser sydöstra Europas rikaste
fågelliv. Men här mitt i den lilla, torftiga byn
upptäcktes på 1990-talet resterna av ett
tempel från första århundradet e.Kr. ägnat
den romerska kejsarkulten. Unikt nog visade
det sig innehålla femton nästan intakta statyer
av Augustus och hans familj.
Vi kommer att besöka det ultramoderna
arkeologiska muséet som är byggt ovanpå och
runt de gamla murarna av templet, just på
platsen för de utgrävningar, som gjordes fram

till 1995. Där visas också fynden från alla
senare perioder i platsens historia.
Efter något lätt att äta på det lilla värdshuset
hinner vi förhoppningsvis också ta en kort
promenad och titta på alla de gamla romerska
inskrifterna, som sitter inmurade i de
månghundraåriga gamla husen.
Vi fortsätter till Dubrovnik, där Agneta guidar
oss runt i den världsarvslistade staden och
levandegör det gamla Ragusas historia för oss.
När vi går längs stadens huvudgata Stradun
anlagd redan på 1100-talet med sina vackra,
enhetliga hus uppbyggda efter den svåra
jordbävningen 1667, kan vi uppleva hur
staden ännu en gång återhämtat sin forna
skönhet efter de många månadernas intensiva
bombardemang under det senaste kriget från
hösten 1991 till maj 1992, då den skadades
svårt men inte kunde erövras av fienden. Vi
påminns
också
om
den
tragiska
nutidshistorien vid besöket i Stadsarkivets
minnesrum och av minnesinskriften på det
slanka klocktornet vid Sponzapalatset.
Det venetianska arvet syns tydligt i fasader
från gotik och renässans. När vi besöker det
medeltida Franciskanerklostret, kan vi

förutom att beundra den vackra klostergården
också passa på att handla huvudvärkstabletter
i världens kanske äldsta fungerande apotek,
grundat redan år 1317. Självklart finns också
Dubrovniks gamla stad uppförd på Unescos
världsarvlista!
Förhoppningsvis blir det också tid och
möjlighet att på egen hand klättra upp på de
gamla, välbevarade stadsmurarna för att njuta
av utsikten eller bara njuta av en kopp kaffe
på något av de många kaféerna innan det blir
tid för vår avskedsmiddag
Vi bor på Hotel Lapad****
Frukost, middag
23/10 Onsdag Cavtat - Hem
Om flygtiden tillåter stannar vi i Cavtat på väg
till flygplatsen, där en av Kroatiens mest kända
1800-talskonstnärer Vlaho Bukovac (18551922) föddes och där man idag ordnat ett
museum.
Preliminär flygtid Dubrovnik – Köpenhamn
14:55 – 19:20 (via Wien).
Frukost

Pris: 16.500:- sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 3.500:- sek
Priset inkluderar:
-

Transport med buss hela veckan enligt programmet ovan
Inkvartering på 4-stjärniga hotell med centralt läge och/eller nära till strand.
Halvpension med frukost och lunch 5 dagar och middag 2 kvällar enligt programmet.
Svensktalande reseledare.
Lokalguide i Mostar
Inträden till Krka Nationalpark samt till övriga sevärdheter som räknats upp i programmet (ej
Emanuel Vidovic galleri och Mestrovicmuseet i Split.)
Dricks för gemensamma aktiviteter samt till chaufför och guide vid resans slut.
EU-moms samt andra lokala skatter

Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB på mail kerstin@trek-travel.se eller
mobil 076 946 55 77 snarast eller senast 15/4 2019. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften
5.000:- sek/person. Slutbetalning senast 3/9 2019.
Ytterligare information om resan, samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s om avbokning sker före
30/7 blir kostnaden anmälningsavgiften 5000:- se/ person. Om avbokning sker mellan 1/8 1/9 blir avbokningskostnaden 50% av resans pris s. Om avbokning sker efter den 1/9 blir
kostnaden 100% av resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Res plus försäkring” eller
liknande i sin hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med
reseförsäkring alternativt en kompletterande reseförsäkring. Gå gärna in på Europeiska ERV
Reseförsäkring www.erv.se
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som
ändring av växelkurs, flygskatter m.m. och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström mobil och
mail-adress enligt nedan eller till Ulla Tengberg tel. 0418-811 27.

Kråkebovägen 1, 386 95 Färjestaden
Tel. 076 946 5577
kerstin@trek-travel.se
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