7 DAGAR – Seglingsrutt 7

Förslag på rutt: Trogir till Trogir ROUTE 3
7 DAGAR Trogir - Trogir
7-dagars rutten som inkluderar öarna Drvenik Veli, Piškera, Krka National Park, Kornati National Park
samt städerna Vodice, Rogoznica och Skradin.

DAG 1: Trogir – Drvenik Veli, simma i Krknjaši (6 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.
Drvenik Veli: För nästa stopp på er resa, rekommenderar vi att ni besöker ön Drvenik Veli, som ligger
nordväst om ön Šolta. Detta är en perfekt chans att få uppleva lokalbefolkningens vardag som främst
kretsar kring öns vackra natur och det omgivande havet. När det gäller sightseeing kan ni besöka
kyrkan St Juraj. Längs öns kust finns det många bra möjligheter att utforska dess avskilda vikar, bukter
samt sand- och stenstränder. Ni kommer att uppleva en mer intim atmosfär på Drvenik Veli, men ön är
även anpassad för besökare, med sina restauranger med traditionellt dalmatisk mat, affärer etc.
Krknjaši: Den vackraste stranden på ön Drvenik Veli är Krknjaši-stranden, omsluten av en vik och de
två öarna, Big and Small Krknjaš, belägna i den sydöstra delen av ön. Platsen ligger ganska nära
städerna Trogir och Split och är ett perfekt läge för en säker förankringsplats över natten. Här är det
idealiskt med bad och avkoppling i en lugn omgivning, då ön inte erbjuder någon restaurang med
traditionell medelhavsmat.

DAG 2: Drvenik Veli – Primošten simma i Stari Trogir (14 sjömil)

Söndag
Primošten: Ni får inte missa att besöka denna charmiga, pittoreska halvö! Hela halvön är full av
traditionell medeltida arkitektur vilket ger den en alldeles speciell atmosfär. Det mest populära
landmärket är kyrkan Saint Juraj byggd på medeltiden och belägen på en kulle med utsikt över det
kristallklara Adriatiska havet. Runt staden kan man hitta många vikar och stränder, den ena mer
bildskön än den andra! Förutom den vackra naturen och stadens tradition kan Primošten erbjuda dig ett
rikt nattliv med den största klubben i Dalmatien och den kommer inte att göra den festsugna besökaren
besviken!

DAG 3: Primošten – Skradin, simma i Zlarin (15 sjömil)

Måndag
Skradin: Det är svårt att inte falla för charmen i denna lilla stad, fylld med naturens underverk och
traditionellt vardagsliv. Ni får uppleva ett fantastiskt, friskt gastronomiskt utbud medan ni lyssnar på
”klape” – traditionell dalmatiska folksång. När det gäller sevärdheter, rekommenderar vi att man
besöker Visovac-klostret och Skradinski Buk-vattenfallet, platsen där floden Krka når fram till havet.
Zlarin: Mittemot staden Šibenik ligger ön Zlarin och staden med samma namn. Ön har bra anslutning
till fastlandet med färjor, och det faktum att Kornati nationalpark ligger precis i närheten ger Zlarin ett
strategiskt läge. Detta är ett perfekt läge för bad och avkoppling i en lugn atmosfär, som passar bra för
familjer med barn. Den lokala livsstilen kretsar mest kring jordbruket och havet, och inga bilar är

tillåtna på ön. Detta är en mycket populär destination bland seglare.

DAG 4: Skradin – Vodice, besök i Krka National Park (12 sjömil)

Tisdag
Vodice: Vodice är en kuststad i närheten av staden Šibenik och ligger mellan Krka Nationalpark och en
bred vik. Detta är ett populärt turistmål med en väl utvecklad turistnäring som erbjuder något för alla.
Här kan ni hitta allt som kännetecknar den södra kroatiska kusten: natur, arkitektur, gastronomi och
nattliv.
Krka nationalpark: Denna nationalpark som omsluter den mellersta och nedre delen av floden Krka,
ligger väldigt nära staden Šibenik. Skradinski Buk-vattenfallet och dess hela sjutton kaskader är dess
främsta attraktion! Den pittoreska orörda naturen kommer att förvåna er och ge er ett bra exempel på
Kroatiens skönhet. Nationalparken erbjuder olika vetenskapliga, kulturella, utbildnings-, rekreationsoch turistaktiviteter.

DAG 5: Vodice – Piškera (Kornati National Park), simma i Lavsa (20 sjömil)

Onsdag
Ön Piškera: Njut av er båtupplevelse när ni besöker denna lilla bebodda ö med sin småbåtshamn som
drivs av ACI Club. Hamnen är väl skyddad från vinden tack vare ön Panitula Vela, med vilken Piškera
delar en riklig fisketradition. Ön Piškera är en del av Kornatiöarna, så ni kan vänta er att få se ett
hisnande landskap och ett kristallklart hav.

DAG 6: Island Piškera – Rogoznica, simma i Žirje (32 sjömil)

Torsdag
Rogoznica: Om man skulle blanda en traditionell Medelhavsby med ett modernt turistmål – då skulle
man få Rogoznica. Staden ligger på en halvö med en djup vik och rika skogar, så en utmärkt plats för
både för seglare och naturälskare! Det är heller inte så långt från staden Šibenik. Under sommaren har
Rogoznica många evenemang, där de mest populära är folkfestivaler (Fishermen Night, Rogoznica
Night), som ger besökare möjlighet att uppleva det rika nattlivet och festlig atmosfär. Det
gastronomiska utbudet kommer inte att göra er besvikna – Rogoznica är känt för sin fisketradition.
Ön Žirje: Den längsta ön i Šibeniks skärgård är ön Žirje. Här finns gott om vackra skogar, intressant
arkitektur och fantastiska badplatser. Turister är inte lika vanliga här, så stämningen är ganska intim och
du kan koppla av och njuta av den lugna atmosfären och ett milt klimat.

DAG 7: Rogoznica – Trogir, simma i Stari Trogir (24 sjömil)

Fredag
Rogoznica – Trogir, simma i Stari Trogir (24 sjömil)

