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Foreslått seilingsplan: Trogir til Trogir Rute 1

14 DAGER Trogir til Trogir

14-dagers seilingsplan som inkluderer øyene Šolta, Hvar, Korčula, Mljet nasjonalpark, Krka 
nasjonalpark, Lastovo og Vis.

DAG 01: Marina Seget Donji (Trogir) - Maslinica (øya Šolta) (9 NM) - Krknjaši strand 

Lørdag

Maslinica: omgitt av vakker natur, tradisjonell steinarkitektur og krystallklart hav er Maslinica stedet å 
være. Ikke bare vil du slappe av på de bortgjemte strendene ved skogen men du vil også ha en sjanse til
å få en mer aktiv ferie. Maslinica er den eneste havnen på vestsiden av øya Šolta men den holdt fortsatt 
sin lokale livsstil og en rolig atmosfære.

Maslinica tilbyr klare og rolige farvann er det et flott sted for seilere.

Krknjaši: Den vakreste stranden på øya Drvenik Veli er Krknjaši-stranden beskyttet av en bukt og to 
øyer, Big and Small Krknjaš, i den sørøstlige delen av øya. Plasseringen er ganske nær byene Trogir og 
Split. Det er et perfekt sted for alle seilere da det kan være en trygg ankringsplass. Det er ideelt for 
bading og avslapping i en fredelig omgivelse. Øya har bare en tradisjonell middelhavsrestaurant.

DAG 02: Maslinica - Vrboska (øya Hvar), svømming ved Bol (øya Brač) (20 NM) 

Søndag

Vrboska: Vrboska er den minste byen på øya Hvar, men samtidig en av de viktigste attraksjonene. Det 
er også kjent som "Lille Venezia" takket være sin spesifikke arkitektur, som dekker mange forskjellige 
stilperioder og er full av broer som krysser kanalen som avskjærer byen. Den sjarmen kommer av det 
faktum at Vrboska er en gammel by som endret seg mye i løpet av historien. Det tilbyr deg rik 
vegetasjon (mest furuskog), krystallklart hav og en flott lokal opplevelse. Du må ikke gå glipp av det 
tradisjonelle gastronomiske tilbudet som hovedsakelig består av fersk fisk, sesongmat og noen av de 
beste kroatiske viner. Det er et perfekt sted å oppleve en blanding av en gammel tradisjonell lokal by og
et utviklet turistmål, synlig i byens to deler, Pjaca og Podva.

Bol: Bol er et av de mest populære turiststedene i sør-Adriaterhavet. Denne lille byen som ligger på 
sørsiden av øya Brač vil sikkert imponere deg: den har et mildt klima, varme og tørre sommermåneder, 
vakker natur, forskjellige typer strender (sand, rullestein) og et krystallklart hav. Attraksjonen er 
stranden Zlatni rotta - en 500 m lang strand med skiftende overfalte på grunn av vind og sterke 
sjøstrømmer. Det er et flott sted å bade og nyte sommervarmen.

DAG 03: Vrboska - Stari Grad (øya Hvar), badestopp på Uvala Tiha (øya Hvar) (11 NM) 

Mandag

Stari Grad: Opplev litt mer av den fantastiske kroatiske kysten ved å omgi deg med den fantastiske 
naturen. Et av de må se stedene er Stari Grad på den nordlige kysten av øya Hvar. Det er en perfekt 
kombinasjon av den opprinnelige livsstilen (vingårder, oliven, skog) og et moderne turiststed. Mange 



besøkende kommer hit for å kombinere ulike aspekter av ferien: å oppleve lokalt gastronomitilbud, 
sport og fritidsaktiviteter, så vel som strender som passer for alles preferanser (steinete, betong, 
rullestein). Det er også et rikt kulturprogram, spesielt om sommeren: konserter, gjenganger og show 
som Stari Grad sommerfestival er ikke å gå glipp av!

DAG 04: Stari Grad - Hvar, badestopp på Paklinski Otoci (12 NM)

Tirsdag

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.
Øst av Tortola finner du Trellis Bay, en innbydende, liten landsby. Scrub Island og Guana Island tilbyr 
sightseeing og rekreasjon langs strendene. Dette er en dag for å utforske både vann og strand og bare 
nyte solen. 

DAG 05: Hvar - Korčula, svømming ved øen Šćedro (32 NM)

Onsdag

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 06: Korčula - Pomena (øen Mljet), besøker Mljet nasjonalpark (14 NM)

Torsdag

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 07: Pomena - Skrivena Luka (Lastovo-øya), badestopp på Lastovnjaci (20 NM)

Fredag

Skrivena Luka: En kjent landsby av for de lokale men ikke et vanlig turiststed - det vil være 
definisjonen på denne lille skjulte bukta på sørsiden av øya Lastovo (navnet oversettes til engelsk som 
«Hidden Harbour»). Det er også kjent av lokalbefolkningen som Portorus. Skrivena Luka er kjent for 
sitt fyrtårn Struga, det eldste i Kroatia, samt for mangfoldig fra gastronomi til overnatting. Bortsett fra 
fasilitetene vil naturen sikkert ikke skuffe deg: selv om skogbranner oppstår i de varme 
sommermånedene forblir vegetasjonen vakkert rik. Når det gjelder lystbåterne, er det viktig å nevne at 
Skrivena Luka er et flott forankringssted siden det ligger i sterk vind og ulendt hav.

DAG 08: Skrivena Luka - Vis (37 NM)

Lørdag

Byen Vis: Vis er en unik opplevelse du ikke kan gå glipp av den lokale kulturen og livsstilen med 
dagens livsstil. Det ligger på nordøst på øya Vis, og bortsett fra det berømte kroatiske havet og milde 
klimaet, er det godt kjent av sin beskyttede ubåtverden. Det tilbyr både en livlig strandkanten og skjulte
strender som venter på å bli oppdaget. Arkitekturen (kirken Gospa od Spilica) vil heller ikke skuffe 
deg. Flere og flere anerkjenner skjønnheten i byen Vis, hvorfor skulle du ikke få en sjanse også?

DAG 09: Vis - Komiža, badestopp på Budikovac (13 NM)

Søndag

Komiža: Komiža er sammen med øya Hvar i det milde klimaet, og er et perfekt eksempel på en liten, 
men veldig sjarmerende middelhavsby, selv om vinteren. Det er bevoktet av Mt. Brum, med utsikt over
vakre rullesteinsstrender og en åpen havn. Øyens kilder vever seg vei til sjøen gjennom Komiža, som 
Gusarica, Nova Pošta, Velo Žalo. Du vil nyte en stort sett steinbygget arkitektur badet i den varme 
solen. Takket være beliggenheten er Komiža også kjent for sitt brede utvalg av fisk: her kan du smake 
på fisk og store krabber av ypperlig kvalitet, noe som absolutt vil berike din gastronomiske opplevelse.

Budikovac: En vakker lagune og en liten bukt omkranser øya Budikovac (Budihovac for 
lokalbefolkningen), som ligger overfor øya Vis. Du kan komme dit ved å seile mellom øya Mali 
Budikovac og den av Budikovac, og holde veien nærmere den tidligere på grunn av skiftende havnivå. 
Budikovac presenterer et flott forankringssted, så det er et veldig ønskelig sted for alle seilere. Du vil 
være glad for å tilbringe litt tid der på å bade og nyte utsikten i en beskyttet bukt.



DAG 10: Komiža - Primošten (34 NM)

Mandag

Primošten: Du kan ikke gå glipp av å besøke denne sjarmerende, pittoreske halvøya! Hele halvøya er 
full av tradisjonell middelaldersk arkitektur som gir den en spesiell atmosfære. Det mest populære 
landemerket er St. Juraj-kirken 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 en veldig 
fotogen scene! 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 11: Primošten - Skradin, besøker Zlarin (15 NM)

Tirsdag

Skradin: Du vil uunngåelig falle for sjarmen til denne lille byen. Det er fylt med naturens underverker 
og tradisjonelle 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, punktet der elven Krka forbinder seg med havet.

Zlarin: Over hele byen Šibenik ligger øya Zlarin og byen med samme navn. Det er godt forbundet med 
fastlandet med ferge, og det faktum 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 
derfor flott for barnefamilier. Du kan lære om 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 12: Skradin - Vodice, besøker Krka nasjonalpark (12 NM)

Onsdag

Vodice: Vodice er en kystby i nærheten av byen Šibenik og bosettes mellom Krka nasjonalpark og en 
bred bukt. Det er et populært turistmål med tilbud om en utviklet turistsesong, så alle vil finne noe som 
passer dem. Her kan du oppleve alle egenskapene til den sørlige kroatiske kysten: natur, arkitektur, 
gastronomi, natteliv. Krka nasjonalpark: Den syvende nasjonalparken i Kroatia som omslutter den 
midtre nedre løypa av 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 13: Vodice - Rogoznica, badestopp på Øya Kakan (16 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
seilere og naturelskere. Det er heller ikke veldig langt fra byen Šibenik. I løpet av sommeren holder 
Rogoznica mange arrangementer, de mest populære er folkefestivaler (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.

Kakan: Når du beveger deg langs den dalmatiske skjærgården, kommer du over øyene Kakan og 



Kaprije. De er begge en del av Šibenik-øyene, men den tidligere er et mer populært turistmål. Det vil 
forbløffe deg med sin rike vegetasjon (for det meste oliven og vinstokker), badeplasser og en rolig 
atmosfære. Det er et par steder i nærheten: holmene Veli og Mali Borovnjak, holmer av Veli og Mali 
Kamenjak og klippen Mala Mare (Little Mary).

DAG 14: Rogoznica - Trogir, badestopp på Stari Trogir (15 NM)

Fredag

Trogir (Tragurium): Daterer helt tilbake til antikken og tar del i UNESCOs verdensarv, og du vil glede 
deg over de mange berømte severdighetene som gjenspeiler Trogirs lange historie og urbane tradisjon, 
som katedralen St. Lawrence, Church of St Nicholas, 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, siden du kan besøke mange av byens 
barer for å få et glimt av sommernetter i Kroatia. Hvis ideen om å nippe til kaffen fra første morgen ved
det vakre kroatiske havet høres hyggelig ut for deg, er Trogir stedet å være!
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