
7 DAGER - Seilingsplan 7

Forslag til seilingsrute: Trogir til Trogir Rute 3

7 DAGER Trogir til Trogir Rute 3

Den syv dager lange seilingsplanen inkluderer øyene Drvenik Veli, Piškera, Krka nasjonalpark, Kornati
nasjonalpark, byene Vodice, Rogoznica og Skradin.

DAG 01: Trogir - øya Drvenik Veli, badestopp på Krknjaši (6 NM)

Lørdag

Trogir (Tragurium): Hvis ideen om å nippe til kaffen fra tidlig morgen ved det vakre kroatiske havet 
høres hyggelig ut for deg, er Trogir stedet å være! Stedet dateres helt tilbake til antikken og er på 



UNESCOs verdensarvsliste, 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.

Drvenik Veli: For neste stopp på reisen din, anbefaler vi at du besøker øya Drvenik Veli, som ligger 
nord på øya Šolta. Det er en flott sjanse til å oppleve hverdagen til lokalbefolkningen som hovedsakelig
dreier seg om øyas vakre natur og havet rundt. Når det gjelder sightseeing kan du besøke St. Juraj-
kirken. Siden kysten av øya er innrykket, gir den deg muligheten til å utforske sine bortgjemte bukter, 
sand og rullesteinsstrender, så vel som buktene. Du vil oppleve en mer intim atmosfære på øya Drvenik
Veli, men den tilbyr fremdeles noe av det viktigste turistinnholdet: restauranter med tradisjonell 
dalmatisk mat, butikker, etc.

Krknjaši: Den vakreste stranden på øya Drvenik Veli er Krknjaši-stranden, bevoktet av en bukt og to 
øyer, Big and Small Krknjaš, i den sørøstlige delen av øya. Det er et perfekt sted for alle seilere, da det 
kan være en trygg ankringsplas over natten. Det er ideelt for bading og avslapning i en fredelig 
omgivelse, da øya ikke bare har en tradisjonell middelhavsrestaurant.

DAG 02: øya Drvenik Veli – Primošten, badestopp på Stari Trogir (14 NM)

Søndag

Primošten: Du må ikke gå glipp av denne sjarmerende, pittoreske halvøya! Hele halvøya er full av 
tradisjonell middelaldersk arkitektur som gir den en spesiell atmosfære. Det mest populære 
landemerket er Church of Saint Juraj bygget i middelalderen som ligger på en høyde med utsikt over 
det krystallklare Adriaterhavet. Rundt byen kan du finne mange bukter og strender som alle er 
pittoreske! I tillegg til den vakre naturen og byens tradisjon kan Primošten tilby deg et rikt natteliv: den
største klubben i Dalmatia ligger der og vil ikke skuffe deg!

DAG 03: Primošten - Skradin, badestopp på Zlarin (15 NM)

Mandag

Skradin: Det er uunngåelig å falle for sjarmen til denne lille byen. Det er fylt med naturens underverker
og tradisjonelt hverdagsliv. Du kan oppleve et flott, friskt gastronomisk tilbud mens du lytter til den 
tradisjonelle dalmatiske folkesangen - klape. Når det gjelder landemerkene anbefaler vi at du besøker 
Visovac-klosteret og Skradinski Buk-fossen der elven Krka møter havet.
Zlarin: Ovenfor byen Šibenik ligger øya Zlarin og byen med samme navn. Det er forbundet med 
fastlandet med ferge og det at Kornati nasjonalpark ligger like i nærheten gir Zlarin en strategisk 
beliggenhet. Det er et perfekt sted for bading og avslapning i en rolig atmosfære og det er et flott sted 
for barnefamilier. Du kan oppleve den lokale livsstilen som hovedsakelig dreier seg om landbruket og 
havet. Ingen biler er tillatt på øya så det er et veldig populært reisemål blant seilere.

DAG 04: Skradin - Vodice, besøker Krka nasjonalpark (12 NM)  

Tirsdag

Vodice: Vodice er en kystby i nærheten av byen Šibenik mellom Krka nasjonalpark og en bred bukt. 
Det er et populært turistmål med et bredt tilbud i turistsesong så alle vil finne noe som passer dem. Her 



kan du oppleve alt den sørlige kroatiske kysten kan tilby: natur, arkitektur, gastronomi, natteliv.
Krka nasjonalpark: Den syvende nasjonalparken i Kroatia ved elven Krka ligger også veldig nær byen 
Šibenik. Skradinski Buk-fossen og sytten kaskader er dens viktigste attraksjon. Den pittoreske urørte 
naturen vil forbløffe deg og gi deg et godt eksempel på Kroatias skjønnhet. Nasjonalparken tilbyr ulike 
vitenskapelige, kulturelle, pedagogiske, rekreasjons- og reiselivsaktiviteter.

DAG 05: Vodice - øya Piškera (Kornati nasjonalpark), badestopp på Lavsa (20 NM)

Onsdag

Øya Piškera: Denne lille bebodde øya inneholder en marina som er drevet av ACI Club. Marinaen er 
godt skjermet for vinden takket være øya Panitula Vela. Øya Piškera er en del av Kornati-øyene så du 
kan være sikker på at du vil oppleve et fantastisk landskap og krystallklart hav.

DAG 06:  øya Piškera - Rogoznica, badestopp på Žirje (32 NM)

Torsdag

Rogoznica: En blanding av en tradisjonell middelhavsby med et moderne turistmål, det vil være 
Rogoznica. Det ligger på en halvøy med en dyp bukt og rike skoger noe som gjør det til et flott sted for 
både seilere og naturelskere. Det er heller ikke veldig langt fra byen Šibenik. I løpet av sommeren er 
det mange arrangementer i Rogoznica mange, de mest populære er folkefestivalene (Fishermen Night, 
Rogoznica Night), som gir deg muligheten til å oppleve det rike nattelivet og feststemningen. Det 
gastronomiske tilbudet vil ikke skuffe deg heller siden Rogoznica er kjent for sin fisketradisjon.
Øya Žirje: Den fjerneste øya i Šibenik øygruppe er øya Žirje. Det er rikelig med vakre skoger, 
interessant arkitektur og flotte badesteder. Turister er ikke veldig mange av her så atmosfæren er ganske
intim og det vil tillate deg å slappe av og nyte den fredelige stemningen i det mildt klimaet.

DAG 07: Rogoznica - Trogir, badestopp på Stari Trogir (24 NM)

Fredag

Rogoznica - Trogir, badestopp på Stari Trogir (24 NM)
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