7 DAGAR – Seglingsrutt 6

Förslag på rutt: Trogir till Trogir ROUTE 2
7 DAGAR Trogir - Trogir
7-dagars rutten som inkluderar öarna Brač, Hvar, Korčula and Mljet.

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 – Hvar (Hvar), Paklinski Otoci (14 sjömil)

Söndag
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.
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.

DAG 3: Hvar – Korčula (Korčula), simning i Šćedro (32 sjömil)

Måndag
Korčula (Korkyra): Denna stad och ö med samma namn, är belägen i Pelješac-kanalen, där ni kan njuta
av ett milt klimat och en vacker Medelhavsnatur medan ni utforskar deras rika historia och antika
arkitektur, från kullerstensgator till kristallklart hav. Ön var födelseplatsen för Marco Polo och har en
mycket väl utvecklad turism, då det är en av de mest populära öarna att besöka längs den kroatiska
kusten.

Ön Šćedro: En annan ö full av historia, men betydligt mindre i storlek, är ön Šćedro som ligger längs
den södra delen av ön Hvar. Med sin orörda natur, avskilda stränder och vikar, och omgiven av
kristallklart hav är ön skyddad som naturskyddsområde. Man skulle också kunna kalla det en
"historieskyddsområde" med dess många historiska upptäckter både på landet (övergivna byn Nastane)
och i havet. Šćedro erbjuder en bra förankringsplats, och det kommer inte att vara några problem för er
att tillbringa en avkopplande tid här utan störningar.

DAG 4: Korčula – Pomena (Mljet), besök i Mljet National Park (14 sjömil)

Tisdag
Pomena: En liten historisk by på ön Mljets västkust som blivit till en turistplats. Pomena erbjuder en
hamn, boende och andra turistinriktade saker som fiske, bad, restauranger, barer och affärer. I närheten
hittar man även Mljet National Park och dess Malo Jezero (Small Lake). Pomenabukten är en säker
förankringsplats tack vare ön Pomestak som skyddar den.
Mljet National Park: Ett stopp som ni inte får missa på er resa. Ön Mljet förvånar med sin fantastiska
täta natur, behagliga klimat och det vackra Adriatiska havet. Ni kommer att se många otroliga landskap
i denna nationalpark. De mest kända är The Big Lake och The Small Lake, Veliko i malo jezero – och
det är inte svårt att förstå varför vissa menar att detta är en av de vackraste öarna i Medelhavet.

DAG 5: Pomena – Zaklopatica (Lastovo), simning i Lastovnjaci (20 sjömil)

Onsdag
Zaklopatica: Ön Lastovo och en av dess norra vikar, Zaklopatica, följs av samma trevliga klimat som
de omgivande öarna. Även om det ligger något avskilt, är det fortfarande ganska nära in till staden
Lastovo och färjehamnen Ubli. Zaklopatica ger er en chans att njuta av havet med mycket solsken och
ett några lokala medelhavsrestauranger i närheten.

DAG 6: Zaklopatica – Vela Luka (Korčula), simning i Proizd (16 sjömil)

Torsdag
Vela Luka: Staden Vela Luka ligger på den västra sidan av ön Korčula och är en av de stora turistmålen
placerade i en historisk miljö omgiven av vacker medelhavsvegetation (oliver, fikon, tallskog) och
givetvis det djupblå havet. Ni kan koppla av och ta det lugnt i den vackra naturen eller fortsätta
utforska många av de närliggande vikarna. Eftersom det är ett populärt turistmål erbjuder Vela Luka ett
brett utbud av gastronomiska upplevelser samt sport- och fritidsalternativ. Men staden har även mycket
kultur, såsom Vela Play-grottan och Kulturcentret.

DAG 7: Vela Luka – Trogir, simning i Bobovišće (Brač) (32 sjömil)

Fredag
Bobovišće: Perfekt för både de som vill avsluta med lite extra lugn och avkoppling och för de som vill
ha lite mer aktivitet. Bobovišće-bukten på ön Bračs västkust är ett måste. Här finns goda förbindelser

med fastlandsstäderna Split och Makarska via färja och ligger även nära turistmål på ön Brač. Här kan
ni njuta av likväl sport och rekreation, som det lokala livet i en lättsam atmosfär och badplatser i den
vackra naturen.

