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7 DAGAR Dubrovnik – Trogir

7-dagarsrutten som inkluderar öarna Šipan, Mljet, Korčula, Lastovo, Vis och Hvar



DAG 1: Dubrovnik – Šipanska Luka (Šipan) 

Lördag

Dubrovnik – Šipanska Luka (Šipan) (15 sjömil), Simma vid Lopud Šipanska Luka: Här får ni uppleva
den  första  glimten  (och  smaken!)  av  den  kroatiska  kusten.  Ön  Šipan  erbjuder  ett  brett  utbud  av
gastronomiska upplevelser, samt en frodig natur på den största av Elaphitiöarna. Vi rekommenderar att
ni besöker en av de traditionella restaurangerna (konoba) och tar en promenad i öns rika vegetation
(palmer, oliver, fikon, frukt).

DAG 2: Šipan – Polače 

Söndag

Polače: Som en del av Mljet National Park (norra Mljet), erbjuder Polače en stor variation av goda
fiskrätter, sport att spela och platser att se. När ni har njutit av det vackra klarblåa havet och en avskild
sandstrand kan ni fortsätta utforska nationalparkens två saltvattensjöar, Large Lake och Small Lake
(Veliko i Malo jezero). Det är en ganska lång, men trevlig promenad (sjöarna sträcker sig mer än 4 km)
under  vilken ni  också kan besöka ett  tidigare medeltida benediktinerkloster  på den lilla  ön Melita
(Sveta Marija) belägen mitt i Large Lake.

DAG 3: Mljet – Korčula (Korčula) 

Måndag

Korčula (Korkyra): En charmig antik stad på östra sidan av ön med samma namn. Du kommer att
häpna  över  den  medeltida  arkitekturen  men  även  andra  attraktioner  som Korčula  har  att  erbjuda:
traditionella restauranger som stolt visar upp det kroatiska köket, ett rikt nattliv vid det vackra havet.
Detta är en perfekt kombination där gammalt möter nytt.

DAG 4: Korčula – Skrivena Luka (Lastovo) – simning i Lastovnjaci 

Tisdag

Skrivena  Luka:  En välkänd by av  lokalbefolkningen,  men fortfarande en  ganska ovanlig  plats  för
turister – så skulle man kunna definiera denna lilla avskilda vik (därav namnet Hidden Harbor) på södra
sidan av ön Lastovo, känd av lokalbefolkningen som Portorus. Viken är känd för sin fyr Struga, den
äldsta i Kroatien, liksom för sitt blandade utbud (från gastronomi till boende). Naturen är intakt och ger
er en fantastisk upplevelse av Medelhavets atmosfär.

DAG 5: Lastovo – Vis (Vis) 

Onsdag

Vis: Med sin perfekta blandning av lokal livsstil och turistatmosfär kommer ön Vis inte att göra er
besvikna! NI kan njuta av den lokala arkitekturen (Stiniva, St George's fästning) och härlig gastronomi,
liksom många andra aktiviteter som olika sporter eller sommarevenemang, och allt detta i en vacker



natur och lättsam atmosfär. Vis är en av många fantastiska och omtyckta platser för seglare. Nära ön
Vis ligger ön Biševo, med de välkända blå grottorna (Modra špilja) som vi verkligen rekommenderar
att ni besöker. Cove Stončica är den perfekta platsen för simning.

DAG 6: Vis – Hvar (Hvar) 

Torsdag

Hvar:  Stoppet  som man  absolut  inte  får  missa  under  sitt  kroatiska  äventyr  är  den  soligaste  ön  i
Adriatiska havet och dess största stad med samma namn. Ön badar i en av de delar av Adriatiska havet
där vattnet är som klarast och erbjuder en fantastisk utsikt från kusten, både mot havet och gamla stan
(fästningen Hvar). Bortsett från stadens charm och dess nattliv, kan ni hitta många avskilda stränder
och steniga vikar på ön. Paklinski otovi (Hell Islands) i närheten av Hvar rekommenderas om ni vill
tillbringa dagen på stranden.

DAG 7: Hvar – Marina Seget Donji 

Fredag

Trogir: I den medeltida staden Trogir, som finns med på UNESCO:s världsarvslista, kommer ni att
uppleva en blandning av lokala  traditioner  och turistattraktioner.  Staden erbjuder  en lugn atmosfär
under dagtid och ett rikt nattliv, allt inslaget i sin vackra medeltida arkitektur och en lättsam stämning.
Under dagen kan ni utforska olika delar av Trogir och ön Čiovo, som man kan nå via en bro. Under
natten kan ni njuta av den livliga atmosfären i stadens många restauranger och barer.
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