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Glæd jer til en spændende 8-dages rejse til Kroatien! 

Midt i Europa finder vi Kroatien: Et land, der på tyve år har skabt et 
moderne samfund. Her mellem den græske og romerske kultur oplever 
du et land, der kan tilbyde alt fra smuk natur til skønne seværdigheder 
og en fantastisk rig historie. På denne rejse rundt i Kroatien oplever I 

imponerende vandfald og paradisøer, maleriske middelalderbyer, 
gamle fæstninger og antikke byer. I kører med verdens næstkorteste 

kabelbane i Zagreb og besøger en af Europas ældste turistbyer 
Opatija, der i dag er en populær kurby. I kommer også på besøg på en 

lokal gedefarm, oplever den smukke halvø Istrien og den 
UNESCO-fredede by Trogir, og I smager på Kroatiens lækre østers og 
vin. Ikke mindst oplever I det dalmatinske liv i Split og lader jer betage 

af Adriaterhavets perle, Dubrovnik.
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Dag 1 Afrejse og byrundtur i Zagreb 
Tidlig morgen kører vi med bussen fra Sønderborg mod Hamborg 
lufthavn, hvor vi flyver til Kroatiens hovedstad Zagreb. Vi lander i 
den historiske hovedstad først på eftermiddagen og tjekker straks 
ind på vores hotel og nyder en let frokost, inden vi tager hul på de 
mange spændende oplevelser, som byen har at byde på.

Zagreb ligger smukt ved foden af Medvednica-bjergene og er fyldt 
med grønne parker, atmosfærefyldte snævre gader og historiske 
bygninger. Oprindeligt bestod byen af to middelalderbydele, Kaptol 
og Gradec, som blev adskilt af den lille Medveščak-flod, der ikke 
længere findes. Over floden gik Kravi Most-broen, også kendt som 
”Blodets Bro”, da de to bydele historisk bekrigede hinanden. Det var 
først, da osmannerne kom til regionen, at de to bydele blev forenet.
Efter en herlig frokost på en lokal restaurant byder eftermiddagen 
på en guidet byrundtur, hvor vi ser flere af Zagrebs spændende 
seværdigheder og bliver klogere på byens historie, traditioner og 
lokale skikke. Vi oplever bl.a. Ban Jelačić Square, der er byens 
hovedtorv og samlingspunkt for store begivenheder. I nærheden 
finder vi det store Dolac-marked, hvor der sælges kød, fisk, frugt og 
grøntsager fordelt over to etager, og vi går også en tur gennem den 
hyggelige Zrinjevac-park. 

Glæd dig herefter til en tur i verdens næstkorteste kabelbane, den 
lille blå kabine, der kører os op ad den stejle bakke til Zagrebs gamle 
bydel. I dette charmerende område ser vi bl.a. St. Marks Kirke og 
Stenporten – byens politiske centrum.

Inkluderede måltider: Frokost og aftensmad.

Dag 2 Med bus til Opatija og tid på egen hånd
Efter morgenmad på hotellet tjekker vi ud og fortsætter turen mod 
Opatija. Vi har en 3-timers bustur i vente – læn dig derfor blot tilbage 
og nyd udsigten til de flotte bybilleder og landskaber, som vi passer-
er undervejs. 

Opatija er en af Europas ældste turistbyer. I mere end 170 år har den 
smukt beliggende by i Kvarner-bugten været en særdeles attraktiv 

destination blandt udenlandske besøgende. Efter at have udviklet 
sig fra at være en lille landsby, der primært beskæftigede sig med 
landbrug og fiskeri, blev Opatija for alvor sat på kortet i det 19. 
århundrede, da fyrstefamilien Habsburg gjorde byen til en af de 
mest populære destinationer i Europa. Byen blev proklameret som 
en fashionabel kurby med en lang, skøn strandpromenade, der mest 
af alt minder om Den Franske Riviera. Kort efter blev byen besøgt af 
mange berømte personer som bl.a. James Joyce, Franz Joseph og 
Giacomo Puccini. 

Du har eftermiddagen fri til at slappe af i spa-afdelingen på hotellet, 
til at nyde en kop kaffe, eller til at slentre langs den smukke strand-
promenade. 

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad. 

Dag 3 Sightseeing på halvøen Istrien og besøg på gedefarm
Vi starter dagen med at køre til halvøen Istrien, der ligger mellem 
Triestebugten og Kvarnerbugten i Adriaterhavet. Istrien byder på 
fantastisk natur og charmerende gamle byer, hvor du kan mærke 
historiens vingesus og opleve skønne strande. Her er rigeligt at give 
sig til. Derfor besøger vi havnebyen Pula, der ligger på den sydvest-
lige spids af halvøen. Med sin lange historie og store kulturarv fra 
primært romertiden og den Østrig-Ungarske periode kan byen byde 
på mange spændende historiske seværdigheder som bl.a. det 2.000 
år gamle romerske amfiteater, der om sommeren danner ramme 
om forskellige koncerter og festivaler. På byens centrale plads finder 
vi også det romerske Augustus-tempel, der blev bygget og dedikeret 
til den første romerske kejser, Augustus.

Vi besøger også en hyggelig lokal gedefarm i det centrale Istria. Her 
bliver vi vist rundt på farmen og bliver klogere på deres produktion 
og hverdag. Besøget slutter naturligvis af med frokost i farmens 
restaurant, hvor vi smager på de unikke varer.

Herefter kører vi til vores hotel og slapper af inden aftensmaden.  

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad. 



Dag 4 Videre til Split med stop ved Rastoke og Plitvice-søerne
Vi spiser morgenmad og tjekker ud fra hotellet. Herefter byder da-
gen på en bustur til den spektakulære nationalpark Plitvice Lakes. 

Undervejs stopper vi ved den smukke, eventyrlige landsby, Rastoke, 
der ligger ved Korana-floden. Hvis du nogensinde har forestillet dig, 
hvordan et eventyrland egentlig ser ud, så er Ratoke nok et meget 
godt bud på det. Her er landskaberne nemlig i den grad eventyrlige.

Denne kroatiske perle gemmer på intet mindre end 23 flotte vand-
fald, der minder om dem, vi senere skal se i Plitvice Lakes-national-
parken. Vi bevæger os hen over gamle broer og lader os betage af 
de smukke udsigter til vandfaldene. I parken finder vi også et væld 
af gamle vandmøller, der kan dateres helt tilbage til det 17. og 18. 
århundrede. Nogle af disse ser vi indefra, alt imens vi bliver klogere 
på, hvordan bønderne dengang brugte møllerne til at formale hve-
de. I kontrast til dette ser vi også områdets mere moderne del med 
nogle af de smukkeste, traditionelle ejendomme fra nutiden. Sidst 
men ikke mindst venter en spektakulær udsigt fra områdets helt 
store udsigtspunkt.

Efter denne eventyrlige oplevelse ankommer vi til Plitvice-søerne, 
hvor en spændende rundvisning venter på os. Ingen ord kan retfær-
diggøre, hvor smuk parken er – det er noget, der skal opleves med 
egne øjne! Nationalparkens unikke plante- og dyreliv gjorde, at park-
en i 1979 fik en plads på UNESCOs verdensnaturarvsliste, og i dag er 
det en af de største naturparker i Europa. 

Området er mildest talt en lille bid af paradis med smukke 
landskaber, frodige skove og uspoleret natur. Det er svært ikke at 
lade sig betage af de intet mindre end 16 smaragd-turkise søer, der 
er forbundet med hinanden ved hjælp af et spektakulært vand-
faldssystem. Udover et hav af forskellige dyre- og plantearter vil du 
undervejs også opdage mageløse panoramaudsigter – perfekte til 
et billede eller ti.

Vi ankommer herefter til Trogir, hvor vi tjekker ind på hotellet. 

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 5 UNESCO-fredede Trogir og byrundtur i Split
Dagen starter i den lille maleriske by Trogir, der ligger på en ø 
mellem fastlandet og øen Ciovo. Trogirs historie går mere end 2.000 
år tilbage i tiden, og byen emmer af historisk charme med snoede 
middelaldergader og hyggelige små torve. Selv om byen ligger på 
en tætbebygget ø formåede den i 1997 at blive en del af UNESCOs
 verdensarvsliste, hvor særligt den gamle bydel var en af de helt 
store årsager til dette. Her finder du flere storslåede kirker og 
smukke bygninger i romersk, renæssance og barokstil. Det er også 
her byens absolutte highlight ligger: Den nyrenoverede St. Lawrence-
katedral fra 1200-tallet med sin utroligt smukke portal bygget af 
Master Radovan. Vi ser også den indbydende og meget idylliske 
havnepromenade, hvor lokale såvel som besøgende kan slå sig ned 
med en kop kaffe eller et glas vin. 

Vi skal naturligvis også se Kamerlengo-fortet, der blev bygget af 
Venetianerne i det 13.-15. århundrede som en maritim base for deres 
flåde i Adriaterhavet. Det er muligt både at gå på fortets mure og 
klatre op i det høje tårn, hvorfra der er en fantastisk udsigt ud over 
Trogir by. 

Efter en herlig frokost fortsætter vi oplevelserne i den charmerende 
by Split. Her er det dalmatinske liv nærværende, og moderne caféer 
og butikker skaber liv blandt de gamle mure, hvor livet har udfoldet 
sig i tusinder af år. På en byrundtur oplever vi bl.a. historien i Diok-
letians Palads, der stammer fra dengang området var en romersk 
koloni, og kejser Diokletian grundlagde byen. Kun fundamentet med 
mure, porte, tårne og søjler er bevaret, da stenene blev brugt til at 
opføre beboelsesejendomme. Paladset udgør byens centrum, hvor 
den romersk-katolske Sankt Duje Katedral også ligger. Katedralen er 
tilegnet byens skytsengel af samme navn.

Du har resten af eftermiddagen fri til selv at udforske mere af byen 
eller til at slappe af på hotellet.

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.



Dag 6 Østers- og vinsmagning i Mali Ston
Vi tjekker ud fra hotellet og tager straks mod Mali Ston, der ligger på 
Pelješac-halvøen. Mali Ston betyder egentlig ”lille Ston” og er en fred-
fyldt og malerisk lille by med smuldrende stenfacader, stejle stentrin 
og kaskader af farvestrålende blomster. Den skønne placering lige 
ved Kroatiens kyst gør samtidig Lille Ston til et vaskeægte skaldyr-
sparadis! Havet her er nemlig berømt for sin produktion af skaldyr 
– og særligt de lokale østers, som er yderst eftertragtede udenfor 
landets grænser. Dem skal vi naturligvis også smage på i dag sam-
men med et par af de lokale vine.

Efter at have godkendt de lokale delikatesser kører vi med bus videre til 
Dubrovnik. Efter check-in på vores hotel har I dagen til fri disposition. 

Inkluderede måltider: Morgenmad, østers- og vinsmagning og 
aftensmad.

Dag 7 Byrundtur i Dubrovnik
Lige ud til det glitrende blå Adriaterhav ligger den smukke by 
Dubrovnik. Byen er også kendt som Adriaterhavets perle. “De, der 
leder efter paradis på jorden, skulle tage til Dubrovnik,” sagde den 
irske forfatter og Nobelpristager George Bernard Shaw. Den livlige 
by imponerer med sin bastante middelalderbymur, de flotte kalksten 
på hovedgaden Stradun og de mange kirker, klostre og paladser. 
Dubrovnik er bygget på en klippe og beskyttet af en høj bymur, 
hvorfra der er udsigt over de røde terrakotta-tage og Adriaterhavet.
 
På vores byrundtur i den UNESCO-fredede gamle bydel, kommer 
vi bl.a. forbi Rektorpaladset, der husede rektoren, som styrede 
Dubrovnik, dengang byen var en selvstændig byrepublik. Rektoren 
sad på posten i en måned og blev så erstattet af en ny rektor. I den 
periode måtte de ikke forlade paladset, ikke engang for at besøge 
familie. Vi ser også det kendte monument Orlandos Kolonne og On-
ofrio-springvandet samt flere steder, der har lagt kulisse til store film 
og serier som bl.a. Games of Thrones, Star Wars og Robin Hood. 

Efter byrundturen spiser vi frokost og tjekker ind på vores hotel. 

Inkluderede måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad.

Dag 8 Hjemrejse 
Formiddagen er til fri disposition inden vi kører til lufthavnen. 
Vi ankommer til Hamborg Lufthavn om aftenen, hvorefter vi 
kører med bussen tilbage til Sønderborg.

Inkluderede måltider: Morgenmad



Zagreb

Hotel Laguna ***

Hotellet ligger centralt i et hyggeligt kvarter i den kroatiske hoved-
stad, Zagreb, tæt på offentlig transport. Af faciliteter kan nævnes 
en frisørsalon, fitnesslokale, en sauna for kvinder samt café og bar, 
hvor man kan nyde varme og kolde drikke. Restauranten serverer 
både internationale og kroatiske retter. Værelserne er rummelige 
med eget bad/toilet, aircondition, minibar, TV med internationale 
kanaler, telefon, hårtørrer og gratis Wi-Fi.

Opatija

Hotel Gardenija ***

I Opatija bor I på Hotel Gardenija, der ligger med en smuk udsigt 
over Kvarner-bugten og dens øer samtidig med, at det ligger lige i 
centrum af byen med en af byens travle butiksgader lige udenfor 
hotellets indgang. Hotellet har to restauranter og en lobby-bar.
Alle værelser er indrettet med eget bad og toilet, og der er gratis 
Wi-Fi på hotellet.

Trogir

Hotel Jadran ***

Hotellet ligger med udsigt over Adriaterhavet og kort afstand til en 
badestrand. Den hyggelige by Trogir ligger blot 2,5 km fra hotellet, 
og her finder man både et lille marked, hyggelige cafeer og små 
butikker. På hotellet er der udendørspool, hvor I kan koble helt af og 
nyde omgivelserne. Alle værelser er indrettet med eget bad og toilet, 
og der er gratis Wi-Fi over hele hotellet.

Hoteller på rejsen

Dubrovnik

Hotel Komodor ***

Dette trestjernede hotel er beliggende på Lapad-halvøen kun 50 
meter fra en utrolig fin badestrand. På det moderne hotel finder I 
en restaurant, der serverer alt fra en hurtig snack til lokalinspirerede 
grillretter. Herudover er der en større terrasse med dertilhørende 
pool, hvorfra I kan nyde udsigten ud over det klare hav. Værelserne 
er moderne indrettet med aircondition, fladskærms-tv, værdiboks 
samt privat badeværelse med hårtørrer.



Teknisk arrangør

Risskov Rejser
Østergade 10, 8900 Randers
Tlf.: 70 22 66 00
Web: risskovrejser.dk
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Pris pr person

9.995 kr.
Prisen gælder ved min. 36 deltagere.

Prisen inkluderer
•  Bustransport fra Sønderborg til Hamborg tur/retur
•  Flyrejse fra Hamborg til Zagreb inkl. skatter
•  Flyrejse fra Dubrovnik til Hamborg inkl. skatter
•  Bustransport iht. program
•  7 overnatninger i delt dobbeltværelse på 3-stjernede hoteller
•  7 x morgenmad
•  7 x aftensmad
•  6 x frokost på lokale restauranter
•  1 x østers- og vinsmagning
•  Entréer iht. program
•  Dansktalende rejseleder

Rejseplan med Lufthansa

9. juni
•  Bus fra Sønderborg kl. 05:00
•  Kl. 09:45-11:00 Hamborg – München
•  Kl. 11:55-12:55 München – Zagreb

16. juni
•  Kl. 16:40-18:15 Dubrovnik – München
•  Kl. 19:15-20:30 München – Hamborg
•  Bus fra Hamborg til Sønderborg. Forventet ankomst kl. 23:00.

Bagage
Hver person må medbringe 8 kg håndbagage samt 23 kg bagage 
med Lufthansa.

Tillæg pr. person
•  Enkeltværelsestillæg 1.100 kr.
•  Årsafbestillingsforsikring 272 kr.




