7 DAGER - Seilingsplan 5

Forslag til seilingsrute: Trogir til Trogir Rute 1
7 DAGER Trogir til Trogir Rute 1
Den syv dager lange seilruten som inkluderer øyene Brač, Hvar, Vis og Šolta.

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 - Stari Grad, badestopp på Uvala Tiha (øya Hvar) (14 NM)
Søndag
Stari Grad: Opplev litt mer av den fantastiske kroatiske kysten ved å omgi deg med den fantastiske
naturen. Et av stedene du må se 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 (stein, betong, rullestein).
Det er også et rikt kulturprogram, spesielt om sommeren: konserter, fremføringer og show som Stari
Grad sommerfestival må du ikke å gå glipp av!

DAG 03: Stari Grad - Palmižana (Paklinski Otoci) - Hvar (øya Hvar) (13 NM)
Mandag
Palmižana: Vi fortsetter reisen i samme tone: masse natur og muligheter. Palmižana er en lagune som
bader i krystallklart hav som tilhører Paklenski (også kjent som Pakleni) Otoci, den eldste og mest
berømte feriestedet og marinaen på øya Hvar. Det er mest kjent for sin uberørte natur siden all trafikk
er fraværende og selve beliggenheten ble veldig godt bevart som et kulturelt sted (spesielt av
Meneghello-familien). Du kan enten hvile og puste inn naturen rundt deg på en av sandstrendene eller
du kan utforske øya på det store nettet av gangstier. Det er et flott sted for de av dere som ønsker å
slappe av enten du er alene, med din kjære, eller med en gruppe venner eller familie.
Paklinski Otoci: Hvis du ikke allerede er overrasket over den kroatiske Riveraen, vil Pakleni Otoci
gjøre susen! Ikke bare har denne kjeden av små øyer et veldig interessant navn (Hell's Islands) men det
er rikelig med skoger, strender og laguner som er omgitt av det asurblå Adriaterhavet. Ikke rart at det
regnes for å være den peneste delen av Hvars Riviera. Her kan du ta en pause fra de vanlige
turiststedene og nyte en hyggelig stilletid på øyenes skjulte skatter. Det finnes også noen turiststeder
(Jerolim, Stipanska, Palmižana, Vlaška) som tilbyr deg et rikt utvalg av aktiviteter.
Byen Hvar: Den uunngåelige juvelen i den kroatiske rivieraen og de dalmatiske øyene med mest
soltimer av alle øyene i Adriaterhavet. Det omfatter alt det beste fra den kroatiske kysten: mildt klima,

spennende arkitektur og uforglemmelig natur. Her finner du et rikt tiilbud som: 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.
DAG 04: Hvar - Uvala Stončica, Vis (øya Vis) (13 NM)
Tirsdag
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).
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?

DAG 05: Vis - Budikovac, Komiža (Øya Vis) (13 NM)
Onsdag
Komiža: Komiža er et perfekt eksempel på en liten men veldig sjarmerende middelhavsby selv om
vinteren. Det er bevoktet av Mt. Brum med utsikt over vakre rullesteinstrender og en åpen havn.
Kildene på øya renner ned mot sjøen gjennom Komiža, som Gusarica, Nova Pošta, Velo Žalo. Du vil
nyte en sjarmerende arkitektur som bader 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 Budikovac. Hold øye med tidevannet i dette området! Budikovac er en flott havn og et
veldig populært sted blant seilere. Du vil være glad for å tilbringe litt tid der.

DAG 06: Komiža - Maslinica (øya Šolta) - Modra Špilja (øya Biševo) (27 NM)
Torsdag
Maslinica: Som navnet antyder, er dette stedet kjent for olivendyrking (maslina). Det er et rolig sted på
øya Šolta avskåret med bukter og rullesteinsstrender (som Tepli bok, Soskova, Poganica, Vela Luka)
men heller ikke så langt unna turistattraksjonene (Hvar, Korčula, Vis, Split, Makarska, Dubrovnik).
Byen holder fortsatt sin anerkjente fisketradisjon som du fremdeles kan få på en av de mange lokale,
tradisjonelle restaurantene.
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

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

DAG 07: Maslinica - Krknjaši (øya Drvenik Veli) - Trogir (8-12 NM)
Fredag
Krknjaši-stranden: Et perfekt sted å stikke innom på vei tilbake til Trogir er denne velkjente stranden
som ligger i den sørøstlige delen av øya Drvenik Veli. Den består av en vakker beskyttet bukt som er
bevoktet av øyene i store og små Krknjaš. Det er flott å bade og nyte de siste øyeblikkene på den
fantastiske kroatiske kysten. Selv om øya i seg selv ikke har noen fasiliteter er beliggenheten fremdeles
veldig populær blant seilere og folk som ønsker å glede seg over de siste bitene med kroatisk
middelhavsmat.

