7 DAGAR – Seglingsrutt 5

Förslag på rutt: Trogir till Trogir ROUTE 1
7 DAGAR Trogir - Trogir
7-dagars rutten som inkluderar öarna Brač, Hvar, Vis och Šolta.

DAG 1: Trogir – Milna (Brač) (12 sjömil)

Lördag
Trogir (Tragurium): Om tanken på att smutta på ditt första morgonkaffe vid det vackra kroatiska havet
låter lockande, då är Trogir platsen för dig! Staden daterar hela vägen tillbaka till 200-talet och finns
med på UNESCO:s lista över världsarv, och ni kommer att njuta av dess många berömda sevärdheter
som återspeglar Trogirs långa historia och urbana tradition, såsom katedralen St Lawrence, kyrkan St
Nicholas, fästningen Kamerlengo, Ćipiko, rådhuset och stadsporten. När ni har lärt känna Trogirs unika
skönhet kan ni få en smak av kroatisk gastronomi på lokala restauranger. Men staden sover inte på
kvällen, då man kan besöka några av stadens många barer för att få en glimt av sommarnätter i
Kroatien.
Milna: För att fortsätta er semester lite mer aktivt föreslår vi att ni besöker Milna, den orörda juvelen på
ön Bračs västkust. Där hittar ni en orörd naturlig bukt som går ända tillbaka till Diocletians tid,
omgiven av långa fina sand- och stenstränder som sträcker sig ut i omgivningen (Pasika, Osibova,
Lučice, Maslinova, Vlaška). Här hittar ni också möjlighet till både sport och rekreation, inklusive olika
spelplaner och havsrelaterade aktiviteter såsom dykning, surfing och simning.

DAG 2: Milna – Stari Grad, simma i Uvala Tiha (Hvar) (14 sjömil)

Söndag
Stari Grad: Upplev mer av den underbara kroatiska kusten genom att omge er med dess hisnande natur.
En plats man inte får missa är Stari Grad på norra kusten av ön Hvar. Här får ni en perfekt kombination
av det inhemska sättet att leva (vingårdar, oliver, skogar) och en modern turistplats. Många besökare
kommer hit för att kombinera olika aspekter av sin resa: lokal gastronomi, sport- och fritidsaktiviteter,
samt stränder som är lämpliga för allas preferenser (stenig, betong, singel). Det finns också ett rikt
kulturliv, speciellt under sommaren: konserter, uppträdanden och föreställningar som Stari Grad
Summer Festival som man inte får missa!

DAG 3: Stari Grad – Palmižana (Paklinski Otoci) – Hvar (Hvar) (13 sjömil)

Måndag
Palmižana: Vi fortsätter vår resa i samma ton: fylld av natur och möjligheter. Palmižana är en lagun
som badar i kristallklart hav som tillhör Paklenski (även känd som Pakleni) Otoci, den äldsta och mest
berömda och nautiska marinan på ön Hvar. Platsen är mest känt för sin orörda natur, eftersom här inte
förekommer någon landstrafik och platsen i sig har hållits mycket väl omhändertagen och bevarad som
en kulturell turistplats (särskilt av familjen Meneghello). Ni kan antingen vila och andas in naturen runt
er på en av sandstränderna, eller så kan ni fortsätta utforska ön med dess omfattande vandringsleder.
Det är en fantastisk plats för de som vill koppla av, oavsett om man är ensam, med sin partner eller med
en grupp vänner eller familj.
Paklinski Otoci: Om ni inte redan förvånas över den kroatiska Riveran, kommer Pakleni Otoci att göra
susen! Inte bara har denna kedja av små öar ett mycket intressant namn (Hell's Islands), den är även
riklig med sina skogar, stränder och laguner med bakgrundsljudet av det azurblåa Adriatiska havet. Det
är inte konstigt att detta anses vara den vackraste delen av Hvar (och hela Kroatien)! Här kan man ta en
paus från de vanliga turiststråken och njuta av en tyst och skön stund i öarnas dolda skatter. Det finns

också ett par turistorter (Jerolim, Stipanska, Palmižana, Vlaška), som garanterar er ett rikt utbud av
aktiviteter när er energi har fyllts på igen.
Staden Hvar: Juvelen man inte får missa när man besöker den kroatiska rivieran och de dalmatiska
öarna, med flesta soltimmar av alla öar i Adriatiska havet. Här hittar ni allt det bästa med den kroatiska
kusten: milt klimat, vacker arkitektur och oförglömliga landskap. Staden är mycket välkänd, så det är
ofta mycket turister på ön. Om ni vill ha mer än bara vacker omgivning så finns det gott om olika
turistnöjen som är redo att fylla tiden under er vistelse: traditionella restauranger, sightseeing och
nattliv. Passa även på att se andra platser än bara staden när ni besöker ön Hvar – välkänd för sin
skönhet och sin långa tradition inom organiserad turism.

DAG 4: Hvar – Uvala Stončica, Vis (Vis) (13 sjömil)

Tisdag
Uvala Stončica: Beläget på östra sidan av ön Vis, hittar ni Stončica som är en perfekt plats att koppla
av. En välkänd kombination av medelhavsvegetation och klart hav erbjuder en tidlös upplevelse. Ni
kommer att njuta av sorglösa timmar tillbringade i ett tropiskt liknande hav med långgrunt vatten,
varefter ni kan fylla på era depåer i en närliggande restaurang.

DAG 5: Vis – Budikovac, Komiža (Vis) (13 sjömil)

Onsdag
Komiža: Med samma milda klimat som på Hvar är Komiža ett perfekt exempel på en liten, men mycket
charmig Medelhavsstad, även under vinterperioden. Likt en skyddande jätte reser sig Mount Brum
bakom staden, med underbar utsikt över vackra stenstränder och hamnen, för den som ger sig på att
vandra uppåt. Öns källor, som till exempel Gusarica, Nova Pošta och Velo Žalo, slingrar sig genom
Komiža ner till havet. Ni får njuta av en mestadels stenbyggd arkitektur badande i den varma solen.
Tack vare sin geografiska placering är Komiža också känd för sitt breda urval av fisk: passa på att
smaka stora krabbor och fisk av hög kvalitet, och berika er gastronomiska upplevelse.
Budikovac: En vacker lagun och en liten vik omger ön Budikovac (Budihovac för lokalbefolkningen),
som ligger mittemot ön Vis. Ni kan komma dit genom att segla mellan ön Mali Budikovac och
Budikovac och hålla er seglingsväg närmare den förstnämnda på grund av skiftande havsnivåer.
Budikovac erbjuder en fantastisk förankringsplats, så försök gärna att få en plats här. Här kommer ni att
få ett härligt stopp där ni kan passa på att simma och njuta av utsikten i en skyddad vik.

DAG 6: Komiža – Maslinica (Šolta) – Modra Špilja (Biševo) (27 sjömil)

Torsdag
Maslinica: Som namnet antyder är denna plats framförallt känd för sin olivodling (maslina). Det är en
lugn plats på ön Šolta, med fina vikar och stenstränder (som Tepli bok, Soskova, Poganica, Vela Luka),
men inte heller långt borta från de välkända turistattraktionerna (Hvar, Korčula, Vis, Split, Makarska,
Dubrovnik). Staden har en lång och omtalad fisketradition, som ni kan prova på i många lokala,
traditionella restauranger.
Modra špilja (Blue Cave): På östra sidan av ön Biševo, i den centrala dalmatiska skärgården, hittar ni

ett annat guldkorn från den kroatiska kusten: en havsgrotta. Det är en fantastisk syn att se grottan ändra
färger och förvandlas till en lysande blå safir med hjälp av det reflekterande ljuset. Beroende på säsong
är det perfekta ögonblicket att bevittna mest effekt mellan kl 11 och 12. Om ni vill se naturens ljusshow
får ni inte missa detta!

DAG 7: Maslinica – Krknjaši (Drvenik Veli) – Trogir (8-12 sjömil)

Fredag
Krknjaši beach: En perfekt plats att stanna till vid på vägen tillbaka till Trogir, är denna välkända strand
som ligger i den sydöstra delen av ön Drvenik Veli. En vacker och skyddad vik som är utmärkt för att
simma och njuta av de sista stunderna på den underbara kroatiska kusten. Även om ön i sig inte har
några anläggningar, är platsen fortfarande mycket populär bland seglare och människor som vill njuta
av de sista tuggorna från det kroatiska medelhavsköket.

