7 DAGAR – Seglingsrutt 2

Förslag på rutt: Trogir – Dubrovnik
7 DAGAR Trogir – Dubrovnik

DAG 1: Marina Seget Donji (Trogir) – Maslinica (Šolta)

Lördag
Maslinica: Omgivet av vacker natur, traditionell stenarkitektur och kristallklart vatten – Maslinica är
platsen att vara. Ni kommer inte bara att koppla av på de avskilda stränderna vid skogen, ni kommer
också att ha möjligheten att få en mer aktiv semester. Maslinica är den enda hamnen på västra sidan av
ön Šolta, men den har fortfarande kvar sin lokala livsstil och en lugn atmosfär. Med sitt klara och lugna
vatten är det ett utmärkt läge för segling.

DAG 2: Šolta – Hvar (Hvar) (17 sjömil) simma i Pakleni otoci

Söndag
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.

DAG 3: Hvar – Vis (Vis) (13 sjömil) simma i grottan Stončica

Måndag
Vis: Med sin perfekta blandning av lokal livsstil och turistatmosfär kommer ön Vis inte att göra er
besviken! 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.

DAG 4: Vis – Pasadur (Lastovo) (35 sjömil) simma i Lastovnjaci

Tisdag
Pasadur: När tar er från den södra till den västra sidan av ön Lastovo kommer ni över till denna lilla
byn. Det finns tre stränder i närheten och även en möjlighet för boende. När det gäller förankringen och
ta en paus från seglingen, rekommenderar vi Jurijeva Luka som ligger lite mer västerut.

DAG 5: Lastovo –Korčula (25 sjömil) simning i Lastovnjaci

Onsdag
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 och ett rikt nattliv vid det vackra
havet. Detta är en perfekt kombination där gammalt möter nytt.

DAG 6: Korčula – Polače (Mljet) (15 skömil)

Torsdag
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 7: Mljet – ACI Marina, Komolac (Dubrovnik) (30 sjömil)

Fredag
Dubrovnik: En stad som knappast behöver presenteras. Känd som ”Medelhavets juvel” erbjuder staden
sina besökare ett rikt och mångsidigt innehåll. Ni kan utforska den unika stadsarkitekturen (stadsmuren,
Stradun, olika palats) och den fantastiska naturen runt staden (Mt. Srđ). Ni kan också njuta av det
finaste kroatiska köket och det livliga nattlivet. Eftersom Dubrovnik är en av landets största
turistattraktioner, är den väl ansluten till stora europeiska städer.

