
Kroatien
8 DAGE - OPATIJA OG ZAGREB
Fantastiske naturoplevelser, traditionsrige 
badebyer og spændende kulturoplevel-
ser er på programmet på denne skønne 
rejse til Opatija-rivieraen. 

I Adriaterhavets nordlige ende ligger Opa-
tija-rivieraen, som er kendt for sine smukke 
kyststrækninger og charmerende byer. Ari-
stokratiet og de kongelige flokkedes alle-
rede i 1800-tallet hertil for at nyde de ene-
stående omgivelser og det skønne klima. 
Mange af de prægtige villaer og luksuriøse 
hoteller, som blev opført for at dække da-
tidens turisters behov for indkvartering på 
første klasse står endnu som velbevarede 
mindesmærker over en svunden tid. 

I løbet af ugen skal vi opleve en række af 
Kroatiens højdepunkter. Vi lægger ud med 
et besøg i den verdensberømte naturpark 
Plitvice. Vi skal opleve Opatija og charme-
rende landsbyliv i Mošćenice. Vi skal rundt 

på den smukke halvø Istrien og på udflugt 
til øen Krk. Der bliver også tid til afslapning, 
både på egen hånd og på en skøn sejltur 
i Kvarnerbugten. Inden hjemrejsen oplever 
vi Kroatiens hovedstad Zagreb.

Hotel Palace Bellevue****
Hotel Palace Bellevue ligger med fanta-
stisk udsigt over vandet i centrum af Opa-
tija. Den statelige bygning er et smukt og 
velbevaret eksempel på arkitekturen i den 
kroatiske rivieras storhedstid. Hotellet lig-
ger få skridt fra Slatina, Opatijas mest cen-
tralt beliggende strand.

Faciliteter: Reception, elevator, bar, café, 
restaurant, indendørs swimmingpool, mu-
lighed for trådløs internetadgang.

Værelser: Bad og toilet, hårtørrer, telefon, 
TV, minibar, værdiboks. Mulighed for at 
forespørge på værelse med balkon og hav-
udsigt, tillæg kr. 800 pr. person. Begrænset 
antal.

INKLUDERET I PRISEN

Fly til Zagreb t/r inkl. bagage

Bustransport i Kroatien

1 nat på hotel i Zagreb

6 nætter på Palace Bellevue i Opatija

7 x morgenmad

1 x aftensmad på hotellet i Zagreb inkl. 1 
gl. vin & vand

6 x aftensmad på hotellet i Opatija inkl.  
inkl. 1 gl. vin & vand

6 x frokost inkl. 1 gl. øl/vin/vand

Udflugter og entreer ifølge program

Lokal turistskat

Drikkepenge til chauffør & lokalguide

Dansk rejseleder

FLYINFORMATION NORWEGIAN

København-Zagreb 19.10-21.05

Zagreb-København 21.35-23.30

TILMELDING SENST 1/2 2020

Til Best Travel, Kristina Kirkegaard på tlf. 
70209899 eller e-mail kk@besttravel.dk - 
husk at oplyse om evt. tilkøb.

Pris kr. 11.095
Pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg eneværelse kr. 1.200
Tillæg vær. med balkon og havudsigt 

(på forespørgsel) pr. person kr. 800 
Afbestillingsforsikring kr. 655

Rejseforsikring kr. 287

ARRANGØR

23.-30. maj 2020
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DAG 1 ∙ ANKOMST ZAGREB
Med fly til Zagreb. Transfer til vores hotel i 
Zagreb, hvor vi spiser aftensmad.
 
DAG 2 ∙ PLITVICE - ANKOMST OPATIJA
Vi sætter kursen mod Plitvice Lakes Na-
tional Park. Den betagende smukke natio-
nalpark med de mange søer og vandfald 
spreder sig over et stort areal, som i højde 
spænder fra 450 til 1280 m.o.h. Det vari-
erede landskab og de unikke jordbunds-
forhold gemmer på et væld af sjældne 
plante- og dyrearter som vi kan se frem til 
at opdage på vores tur rundt i parken. Vi 
kan også glæde os til en sejltur på den sær-
prægede og smukke smaragdgrønne sø 
Kozjak. Efter besøget i nationalparken, hvor 
vi også spiser frokost, sætter vi kursen mod 
Opatija, hvor vi har base resten af ugen. 

DAG 3 ∙ OPATIJA - MOŠĆENICE
Vi starter dagen med en spadseretur langs 
den berømte Franz Joseph Promenade, 
hvor vi kan nyde synet af de smukke ho-
teller og villaer ned mod vandet her på 
Kroatiens riviera, som var det foretrukne 
feriested for det østrig-ungarske dobbelt-
monarkis elite. Vi besøger også Angiolina-
parken med de mange forskellige plan-
tearter fra hele verden, blandt andet den 
japanske kamelia, som er blevet symbolet 
på Opatija. I parken står også den berømte 
Villa Angiolina, navngivet efter bygherrens 
afdøde hustru. Vi lægger endvidere vejen 
forbi Hotel Kvarner fra 1884, som er byens 
ældste hotel. Efter frokost kører vi langs ky-
sten til middelalderlandsbyen Mošćenice, 

som ligger med fantastisk udsigt over Kvar-
nerbugten og øerne i bugtens nordlige 
ende. I Mošćenice besøger vi den gamle 
olivenmølle, hvor vi hører om, hvordan 
man fremstillede olivenolie i gamle dage 
og får en smagsprøve på hjemmebrændt 
brandy. Vi besøger landsbykirken og på det 
lokale museum kan vi se, hvordan folk på 
disse kanter boede, arbejdede og klædte 
sig i gamle dage. Turen rundes af i byens 
souvenirshop, hvor man kan erhverve sig 
en lille ting til minde om denne charme-
rende landsby.

DAG 4 ∙ RUNDT OM ISTRIEN
I dag skal vi besøge nogle af halvøen Istri-
ens øvrige betydningsfulde byer. Vi kører til 
Pula, som ligger på halvøens sydspids og 
er kendt både som ferieparadis og for sit 
3.000 år gamle og velbevarede romerske 
amfiteater (besøges ikke). Efter besøget i 
Pula fortsætter vi op af halvøens vestkyst til 
Rovinj, som er en af regionens mest idylli-
ske byer. Efter frokost bliver der tid på egen 
hånd til at nyde byen. På hjemturen læg-
ger vi vejen forbi landsbyen Livade, hvor vi 
får lov at smage Istriens sjældne lækker-
bidsken, trøflen, ledsaget af smagsprøver 
på lokalt fremstillet vin, olivenolie og brød.
 
DAG 5 ∙ UDFLUGT TIL ØEN KRK
I dag besøger vi den skønne ø Krk, som 
er den mest befolkningsrige af øerne i det 
adriatiske hav. Krk er forbundet med fast-
landet med en bro. Vi tager på byrundtur til 
fods i den gamle bydel i øens hovedby Krk, 
hvorefter der vil være tid på egen hånd til 

at gå på opdagelse i den charmerende by. 
Herefter fortsætter vi til Vrbnik, som ligger 
på en klippetop med udsigt over havet og 
det kroatiske fastland. Byen er blandt andet 
kendt for den gyldne vin Zlahtina og vi be-
søger vinkælderen Nada, hvor vi hører om 
vinens tilblivelse og får serveret en let fro-
kost med lokal ost og skinke og selvfølgelig 
en smagsprøve på vinhusets specialitet.

DAG 6 ∙ TIL FRI DISPOSITION
Dagen er til fri disposition - gå på opda-
gelse i den skønne by Opatija, tag en tur til 
stranden eller gå en tur langs den 12 kilo-
meter lange strandpromenade.

DAG 7 ∙ SEJLTUR I KVARNERBUGTEN
Vi spadserer til havnen i Opatija, hvor vi går 
ombord på en båd, som tager os med på 
en hyggelig og afslappende panoramatur 
langs Opatija-rivieraen. Vi får en velkomst-
drink ombord og bliver underholdt med 
musik. Undervejs går vi i land i den lille by 
Lovran. Efter bådturen spiser vi frokost i 
Opatija, hvorefter resten af eftermiddagen 
er til fri disposition. 

DAG 8 ∙ ZAGREB - HJEMREJSE
Vi kører til Zagreb, hvor vi tager på byrund-
tur. Vi ser blandt andet domkirken, Skt. 
Markus-kirken med det mønstrede tag 
og den historiske bydel. Frokost inkl. Sidst 
på dagen er der transfer til lufthavnen og 
hjemrejse. 
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