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Forslag til seilingsrute: Trogir til Trogir Rute 2

7 DAGER Trogir til Trogir Rute 2

7-dagers seilingsplan som inkluderer øyene Brač, Hvar, Korčula og Mljet.



DAG 01: Trogir - Milna (Brač-øya) (12 NM)

Lørdag

Trogir (Tragurium): Hvis ideen om å nippe til en kaffe tidlig morgen ved det vakre kroatiske havet er 
Trogir stedet å være! Stedet dateres helt tilbake til antikken og er på UNESCOs verdensarvliste. Her vil
du kunne glede deg over de mange berømte severdighetene som gjenspeiler Trogirs lange historie og 
urbane tradisjon som katedralen St. Lawrence, St. Nicholas-kirken, Kamerlengo festning, Ćipiko, 
rådhuset og byporten. Etter å ha blitt kjent med Trogirs unike skjønnhet kan du få en smak av kroatisk 
gastronomi på lokale restauranter. Byen legger seg heller ikke om kvelden og her kan du besøke mange
av byens barer for å få et glimt av sommernetter i Kroatia.

Milna: For å fortsette ferien mer aktivt foreslår vi at du besøker Milna den uberørte juvelen på 
vestkysten av øya Brač. Der finner du en uberørt naturlig bukt som strekker seg helt tilbake til 
Diocletian omgitt av fine, lange sand- og rullesteinsstrender som strekker seg i utover (Pasika, Osibova,
Lučice, Maslinova, bukten Vlaška). Ulike sports- og fritidsaktiviter tilbys, inkludert vannaktiviteter 
som dykking, svømming og surfing. 

DAG 02: Milna - Hvar (øya Hvar), Paklinski Otoci (14 NM)

Søndag

Byen Hvar: Den uunngåelige juvelen i den kroatiske rivieraen og de dalmatiske øyene, med soltimer på
alle øyene i Adriaterhavet. Det omfatter alt det beste fra den kroatiske kysten: mildt klima, spennende 
arkitektur og uforglemmelig natur. Mange kjenner seg igjen i det, så ofte svermer det av gjester. Hvis 
alene dette ikke er nok, er det forskjellige aktiviteter å prøve seg på: tradisjonelle restauranter, 
sightseeing og natteliv. Det er absolutt ikke en dårlig idé å besøke andre steder på øya Hvar, mest kjent 
for sin skjønnhet og sin lange tradisjon innen organisert turisme.

Paklinski Otoci: Hvis du ikke allerede er overrasket over den kroatiske Riveraen, vil Paklinski 
(Pakleni) Otoci gjøre susen! Ikke bare har denne kjeden av små øyer et veldig interessant navn (Hell's 
Islands), men det er rikelig i skoger, strender og laguner midt i det asurblå Adriaterhavet. Ikke rart at 
det regnes for å være den peneste delen av Hvar (og til og med kroatisk!) Riviera. Her kan du ta en 
pause fra de vanlige turiststedene og nyte en hyggelig stilletid i øyenes skjulte skatter. Det finnes også 
et par turiststeder (Jerolim, Stipanska, Palmižana, Vlaška), noe som sikrer deg et rikt utvalg av 
aktiviteter når energien din er fylt på nytt.

DAG 03: Hvar - Korčula (Korčula-øya), badestopp ved øya Šćedro (32 NM)

Mandag

Korčula (Korkyra): Denne byen og øya med samme navn, som ligger i Pelješac-kanalen, lar deg nyte et
moderat klima og en vakker middelhavsnatur mens du utforsker deres rike historie og gamle arkitektur,
fra brosteinsgater til krystallklart hav. Fødselsstedet til Marco Polo har en veldig godt utviklet turisme 
ettersom den er en av de mest populære øyene å besøke på den kroatiske kysten.
Øya Šćedro: En annen øy full av historie, men mye mindre i størrelse, er øya Šćedro, som ligger langs 
den sørlige delen av øya Hvar. Takket være sin uberørte natur og bortgjemte strender og viker omgitt av
krystallklart hav er øya er en nasjonalpark. Vi kan også kalle det en "historiepark" siden det ble gjort 
mange historiske funn både på landet (forlatte landsbyen Nastane) og i sjøen. Šćedro tilbyr en god 
ankringsplass så det vil ikke være noe problem for deg å tilbringe en avslappende tid her uten 
forstyrrelser.



DAG 04: Korčula - Pomena (øya Mljet), besøker Mljet nasjonalpark (14 NM)  

Tirsdag

Pomena: En liten historisk landsby på vestkysten av øya Mljet ble til et turiststed. Pomena tilbyr en 
havn, overnatting og annet turistorientert innhold: fiske, bading, restauranter, barer, butikker. Mljet 
nasjonalpark og Malo Jezero (Lille innsjø) ligger i nærheten. Pomenabukten er en tryg ankringsplass, 
takket være Islet of Pomestak som beskytter den.
Mljet nasjonalpark: Dette er et anbefalt stopp på din reise. Øya Mljet vil forbløffe deg med sin 
fantastiske natur, behagelige klima og det vakre Adriaterhavet. Du vil helt sikkert finne en rekke 
uforglemmelige landskap i denne nasjonalparken det mest berømte er den store og den lille innsjøen, 
Veliko i malo jezero. Ikke rart hvorfor mange anser det som en av de vakreste øyene i Middelhavet.

DAG 05:  Pomena - Zaklopatica (øya Lastovo), badestopp Lastovnjaci (20 NM)

Onsdag

Zaklopatica: øya Lastovo og en av dens nordlige bukter, Zaklopatica, blir fulgt av det samme moderate,
behagelige klimaet som øyene rundt. Selv om det er noe tilbaketrukket er det fortsatt ganske nær 
innlandsbyen Lastovo og fergeleiet Ubli. Zaklopatica gir deg en sjanse til å nyte havet under rikelig 
med solskinn, med et par lokale middelhavsrestauranter i nærheten.

DAG 06:  Zaklopatica - Vela Luka (Korčula-øya), badestopp på Proizd (16 NM)

Torsdag

Vela Luka: Ligger på den vestlige siden av øya Korčula er Vela Luka en av de viktigste turistmålene 
plassert i historiske omgivelser omgitt av vakker middelhavsvegetasjon (oliven, fiken, furuskog) og det
dypblå havet. Du kan slappe av og ta det med ro i den vakre naturen eller du kan utforske mange av de 
nærliggende buktene. Ettersom det er et populært turistmål, tilbyr Vela Luka et bredt utvalg av 
gastronomiske, sportslige og fritidsmuligheter. Det har også et rikt kulturtilbud, som Vela Play-hulen og
kultursenteret.

DAG 07: Vela Luka - Trogir, badestopp på Bobovišće (Brač-øya) (32 NM)

Fredag

Bobovišće: Perfekt for rolig og avslappende – men også aktiv ferie. Bobovišće-bukten på vestkysten av
øya Brač er et must-stop. Det har god forbindelse med fastlandsbyene Split og Makarska med fergeog 
ligger i nærheten av turistmål på øya Brač. Her kan du glede deg over sport og rekreasjon, lokal livsstil 
i en avslappet atmosfære og badeplasser i den vakre naturen.
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