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7 DAGER Dubrovnik - Trogir

7-dagers seilingsplan som inkluderer øyene Šipan, Mljet, Korčula, Lastovo, Vis og Hvar

DAG 01: Dubrovnik - Šipanska Luka (øya Šipan) 

Dubrovnik - Šipanska Luka (øya Šipan) (15 NM), badestopp ved Lopud Šipanska Luka: Her får du oppleve det 
første glimt (og smak!) av den kroatiske kysten. Øya Šipan tilbyr et bredt utvalg av kulinariske opplevelser, i 
tillegg til en frodig natur på den største av Elaphiti-øyene. Vi anbefaler å besøke en av de tradisjonelle 
restaurantene (konoba) og ta en tur i øyas rike vegetasjon (palmer, oliven, fiken, frukt).



DAG 02: øya Šipan – Polače 

Polače: Du kan besøke Mljet nasjonalpark (nordlige øya Mljet), eller Polače som har et stort utvalg av fisk å 
smake, sport å spille og steder å se. Etter å ha hatt glede av det vakre asurblå havet og en bortgjemt sandstrand
kan du utforske Mljet nasjonalparks to saltvannssjøer (Veliko i Malo jezero). Det er en fin med lang tur (innsjøene
strekker seg mer enn 4 km) der du også kan besøke et tidligere middelaldersk benediktinerkloster på en holme 
Melita (Sveta Marija) som ligger midt i den store innsjøen.

DAG 03: øya Mljet - Korčula (øya Korčula) 

Korčula (Korkyra): En sjarmerende gammel by på østsiden av øya med samme navn. Du vil bli overrasket av 
den middelalderske arkitekturen og andre attraksjoner som Korčula har å tilby tradisjonelle restauranter som 
viser frem det kroatiske kjøkkenet og et rikt uteliv ved det vakre havet. Det er en perfekt kombinasjon av noe 
gammelt og noe nytt.

DAG 04: Korčula-øya - Skrivena Luka (Lastovo-øya) - bading på Lastovnjaci  

Skrivena Luka: Denne landsbyen er ikke godt kjent av turisterog bærer derfor navnet sitt «Hidden Harbor» godt. 
Landsbyen ligger sørsiden av øya Lastovo kjent av lokalbefolkningen som Portorus. Den er kjent for sitt fyrtårn 
Struga, det eldste i Kroatia, samt for sitt brede tilbud til besøkende (fra gastronomi til overnatting). Naturen er 
intakt og gir deg et flott bilde av middelhavsatmosfæren.

DAG 05:  Lastovo - Vis

Øya Vis: Ønsker du en perfekt blanding av lokal livsstil og turistatmosfære vil Øya Vis ikke skuffe deg! Du kan 
glede deg over den lokale arkitekturen (Stiniva, St. George's festning) og gastronomi i tillegg til mange andre 
aktiviteter som sport eller sommerarrangementer og alt det som ligger i en vakker natur og lettgått atmosfære. 
Vis er en av mange flotte seildestinasjoner. I nærheten av øya Vis ligger øya Biševo hvor du finner den blå 
lagunen, Modra špilja, som vi absolutt anbefaler å besøke. Cove Stončica er det ideelle stedet for bading.

DAG 06:  Øya Vis - Hvar (øya  Hvar)

Hvar: Det uunngåelige stoppet i ditt kroatiske eventyr er den mest solrike øya i Adriaterhavet og den viktigste by 
med samme navn. Øya ligger i det klareste vannet i Adriaterhavet og tilbyr en fantastisk utsikt fra 
strandpromenaden både mot sjøen og gamlebyen (Hvar festning). I tillegg til sjarmen denne byen har og 
nattelivet kan du finne mange bortgjemte strender og steinete bukter på øya. Paklinski otovi (Hell Islands) i 
nærheten av Hvar anbefales for å tilbringe en dag på stranden.

DAG 07: Hvar - Marina Seget Donji 

DTrogir: I Trogir, som er på UNESCOs verdensarvliste, vil du oppleve en blanding av lokale tradisjoner og 
turistattraksjoner. Der tilbys et rolig tempo på dagtid og et rikt natteliv alt innpakket i sin vakre middelalderske 
arkitektur og en avslappet rytme. På dagtid kan du utforske forskjellige deler av Trogir og øya Čiovo som den er 
forbundet med broer. Om kvelden kan du nyte den livlige atmosfæren på mange restauranter og barer.



DAG 08: Hvar - Marina Seget Donji
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