
14 DAGER - Reiserute 9



Foreslått seilingsplan: Trogir til Trogir Rute 2

14 DAGER Trogir til Trogir

1Den 14-dagers seilruten som inkluderer øyene Brač, Hvar, Korčula, Mljet, Mljet nasjonalpark, 
Dubrovnik, Lastovo & Vis

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

Lørdag

Trogir (Tragurium): 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! Når du dateres helt tilbake til antikken og tar del i 
UNESCOs verdensarv, 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, siden du kan 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 nærheten (Pasika, 
Osibova, Lučice, Maslinova, bukten Vlaška). Ulike sports- og fritidsinnhold tilbys, inkludert en rekke 
sportslekter og sjørelaterte aktiviteter (dykking, surfing, svømming).

DAG 02: øya Šipan - Polače (øen Mljet) Milna– Hvar, badestopp på Paklinski Otoci (17 NM) 

Søndag

Byen Hvar: Den uunngåelige juvelen på den kroatiske rivieraen og de dalmatiske øyene, med de fleste 
solfylte timer på alle øyene i Adriaterhavet. Det omfatter alt det beste fra den kroatiske kysten: milde 
klima, autokthon arkitektur og uforglemmelig natur. Mange kjenner seg igjen i det, så øya er ofte 
svermet av gjester. Hvis dette ikke alene er nok, er det forskjellige turisttilbud som er klare til å fylle 
oppholdet: 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 som blir oppdaget av 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, svømming ved øen Šćedro (32 NM)

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.

Øen Šćedro: En annen øy full av historie, men mye mindre i størrelse, er øen 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 beskyttet som en naturpark. Vi kan også kalle det en "historiepark" siden det 
ble funnet mange historiske funn både på landet (forlatte landsbyen Nastane) og i sjøen. Šćedro tilbyr 
en god ankerplass så det vil ikke være noe problem for deg å tilbringe en avslappende tid her uten 
forstyrrelser.

DAG 04: Korčula - Pomena (øen 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 trygg ankringsplass 
takket være en Islet of Pomestak som skjuler den.

Mljet nasjonalpark: Dette er et uunngåelig stopp på reisen din. Øya Mljet vil forbløffe deg av sin 
fantastiske tette natur, behagelige klima og det vakre Adriaterhavet. Du vil helt sikkert finne en rekke 
uforglemmelige landskap i denne nasjonalparken, den 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 - Sobra / Okuklje (Øya Mljet) (13 NM)

Onsdag

Sobra: Sobra er det viktigste trafikkstedet for øya Mljet: det er den viktigste havnen for mange ferjer i 
Adriaterhavet og det er god kommunikasjon med buss til hele øya. Dette populære turistmål tilbyr deg 
vakker natur, dypblått hav og grønn middelhavsvegetasjon. Det er også kjent for sitt brede 
gastronomiske tilbud som inkluderer tradisjonelle retter og spesialiteter. Besøk Sobra for å få et 
innblikk i den lokale tradisjonen og en mer avslappet tid.

DAG 06: Sobra / Okuklje - Dubrovnik, badestopp på Elafiti (23 NM)

Torsdag

Dubrovnik: En by som ikke trenger introduksjon, Dubrovnik er et av de mest populære turistmålene på 
den kroatiske kysten. Siden middelalderen har det blitt kjent som en sterk strategisk beliggenhet med et
rikt og utmerket kulturliv. Denne tradisjonen lever fortsatt i dag innenfor Dubrovniks pittoreske 
arkitektur og landemerker som er på UNESCOs verdensarvliste som bymurene, festningene, museene 
og kirkene. Her kan du også bli kjent med den hektiske sommerrytmen i byen: det er mange kulturelle 
begivenheter, friluftskonserter, skuespill og utstillinger (en av de mest populære er Dubrovnik 
sommerfestival).



Elafiti: Elaphiti-øyene er nær og har veldig god kommunikasjon med Dubrovnik, og er et populært 
turistmål, mest på grunn av deres uberørte middelhavsart, himmelske strender og krystallblått hav. 
Siden øyene stort sett ikke er bebodd gir det deg en sjanse til å slappe av og nyte en roligere tid under 
reisen.

DAG 07: Dubrovnik - Cavtat (12 NM)

Fredag

Cavtat: Cavtat er en må-se-by, spesielt når du besøker Dubrovnik-regionen. Den er mest kjent som en 
sjømannsby: seilere som pleide å bo Cavtat, bygde også husene sine der. Disse husene er en av 
hovedattraksjonene i denne byen sammen med de klassiske arkitektoniske landemerkene. Du bør ikke 
gå glipp av å besøke mausoleumet til familien Račić huset til familien Banac og St. Nicolas Church.

DAG 08: Cavtat - Šipan, badestopp på Lopud (21 NM)

Lørdag

Šipan: Den fjerneste og største av Elaphiti-øyene, Šipan er godt forbundet med fastlandet med ferge. 
Den har to større byer, Šipanska Luka og Suđurađ som blir snappet opp av rikelig 
middelhavsvegetasjon. Øya har også en rik historie: den var et kjent turistmål i de sene middelalder, 
som er synlig i øyas arkitektur.

Koločep: Koločep er en liten øy (den nærmeste til Dubrovnik) med mange landskap som venter på å bli
oppdaget. Ikke bare har den en rik historie som strekker seg helt tilbake til Ragusa-perioden men den 
skjuler også mange middelalderske arkitektoniske underverker (for det meste kirker).

Lopud: En annen av Elaphiti-øyene som er verdt å nevne er Lopud, som ligger mellom øya Šipan og 
øya Koločep. Det er mest kjent for sine sandstrender og et rikt turisttilbud.

DAG 09: Šipan - Polače (øen Mljet), besøker Mljet nasjonalpark (23 NM)

Søndag

Polače: Polače er en by med den største havnen og den eldste bosetningen på øya Mljet med mange 
rester fra eldgamle tider: Romersk palass, festning, basilikaer. Polače er et populært reisemål blant 
seilere siden det er et bra sted for ankring takket være en lang og bred bukt skjermet for vinden.

DAG 10: Polače - Zaklopatica (øya Lastovo), badestopp på Lastovnjaci (16 NM)

Mandag

Zaklopatica: øya Lastovo og en av dens nordlige bukter, Zaklopatica har samme 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 og rikelig med solskinn. Det er et par 
lokale middelhavsrestauranter i nærheten.



DAG 11: Zaklopatica - Vela Luka (Korčula-øya), badestopp på Proizd (16 NM)

Tirsdag

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 12: Vela Luka - Vis, badestopp på Stončica (24 NM)

Onsdag

Byen Vis: Vis, med den lokale kulturen og livsstilen, er en unik opplevelse du ikke vil gå glipp av. Den 
ligger nordøst på øya Vis, og bortsett fra det berømte kroatiske havet og milde klimaet, er stedet godt 
kjent for sitt fredede marine liv. Der finner du både strender med mye aktivitet 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?

Uvala Stončica: På østsiden av øya Vis, presenterer Stončica seg selv som et perfekt sted å slappe av. 
En kjent kombinasjon av middelhavsvegetasjon (tamarisk, siv) og klart vann gir en tidløs opplevelse. 
Du vil glede deg over bekymringsløse timer tilbrakt i et tropeliknende hav og deretter rusle til en lokal 
restaurant i nærheten. Denne beliggenheten er veldig familievennlig, da den passer for de av dere som 
søker en mer aktiv ferie (det er flott strandvolleyballbane og lekeplass nær sjøen).

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

Torsdag

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 steinbyggende 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 14: Komiža - Trogir, besøker Modra Špilja (Biševo-øya) (30 NM)

Fredag

Modra špilja (Blue Cave): På østsiden av øya Biševo, i den sentrale dalmatiske skjærgården, finner du 
en annen juvel fra den kroatiske kystlinjen: en sjøhule. Det er fantastisk å se hulen endre farger og bli 
til en blå safir på grunn av det blå lyset. Avhengig av sesong, det ideelle øyeblikket å være vitne til 



mellom kl. 11 og 12. Hvis du vil se naturens lysshow, må du være her!
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