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Forslag til seilingsrute: Dubrovnik - Dubrovnik

7 DAGER Dubrovnik – Dubrovnik

Den syv dager lange seilingsplanen inkluderer øyene Šipan, Mljet, Korčula og Lastovo.



DAG 01: Dubrovnik - Šipanska Luka (øya Šipan)

Lørdag

Dubrovnik - ACI Marina: Bare 6 km fra Dubrovniks sentrum ligger en fantastisk velrennomert marina 
omgitt av krystallklart blått hav. Dette er en av de vakreste marinaene i Adriaterhavet og en mangeårig 
vinner av det blå flagget og tittelen "den beste marinaen i Adriaterhavet"  er det absolutt en lovende 
invitasjon til å utforske den kroatiske sørkysten.

Šipanska Luka: Her vil du oppleve det første glimt (og smak!) av den kroatiske kysten. Øya Šipan 
tilbyr et bredt utvalg av gastronomitilbud, 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 (øya Mljet)  

Søndag

Polače: Polače er en del av nasjonalparken Mljet National Park, der har de et rikt utvalg av sjømat, 
mulighet for idrettsaktiviteter og steder å se. Etter at du har nytt utsikten av det asurblå havet fra en 
bortgjemt sandstrand kan du gå på oppdagelsesferd i Mljet National Park's to saltvannsjøer. Det er en 
lang, fin tur (vannene er mer enn 4 kilometer lange) og på veien kan du se et Benedictiner–kloster fra 
midelalderen på en holme som ligger midt i den store innsjøen. 

DAG 03: Øya Mljet - Skrivena Luka (øya Lastovo) 

Mandag

Skrivena Luka: Denne landsbyen er ikke godt kjent av turister og 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 et mangfoldig tilbud (fra gastronomi til 
overnatting). Naturen er intakt og gir deg et flott bilde av middelhavsatmosfæren.

DAG 04: Øya Lastovo - Pasadur, Veli Lago (øya Lastovo)  

Tirsdag

Pasadur: Når du beveger deg fra den sørlige til den vestlige siden av øya Lastovo vil du komme over 
denne lille landsbyen. Det er tre strender i nærheten og mulighet for overnatting. Når det gjelder 
ankring vil vi anbefale Jurijeva Luka som ligger litt mer mot vest.

DAG 05:  Øya Lastovo - Korčula (øya Korčula)

Onsdag

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 06:  Korčula-øya - Okuklje (øya Mljet)

Torsdag

Okuklje: En perfekt måte å avslutte på denne fantastiske reisen er å besøke Okuklje et populært 
turiststed på den nordlige delen av øya Mljet. Der kan du finne mange overnattingstilbud, så vel som 
lokale steder å besøke, for eksempel restauranter og kafeer. Å glede seg over det rolige og avslappende 
Adriaterhavet anbefales, siden Okuklje tilbyr et populært ankrings-, bade og tursted.

DAG 07: Øya Mljet - Dubrovnik

Fredag

Øya Mljet - Dubrovnik
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