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Krydstogt i Kroatiens
skærgård

11.998,-
Fra-pris pr. person i kr.

8 dage
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da

Tag med på et unikt krydstogt rundt i Kroatiens mageløse
skærgård. Otte dages eventyrlig rejse med charmerende byer,
uberørte steder i ø-havet og behagelige svømmeture i det
krystalklare vand.
Krydstogtet byder på al den charme, som Middelhavet er berømt
for med hyggelige, historiske byer med smukke havne og
promenader, fantastiske naturparker og UNESCO-beskyttede
byer med tusinder af år på bagen.
Sejl med et af de tre skibe M/S Captain Bota (superior), M/S San
Spirito (Deluxe) og M/S Invictus (Deluxe). Alle tre er herlige,
intime skibe med alle moderne bekvemmeligheder. Her er I på
første parket til den kroatiske skærgård, og der er masser af tid
til at slappe af og nyde udsigten, mens skibet roligt passerer det
ene smukke sted efter det andet.

Oplev smukke Kroatien på denne tur med fly og
krydstogt

Se Diocletians Palace i Split

Nyd den unikke strand Zlatni Rat ved Bol

Smag på middelhavskøkkenet og oplev det mondæne
byliv i Hvar

Kom på vandre- eller kajakture i Mjlet National Park

Oplev Dubrovniks middelalderby med velbevaret
bymur

Gå i de smalle gader i Korculas gamle by - fødested
for Marco Polo



Dagsprogram

da
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Lørdag: Afrejse fra
Danmark | Afgang for
krydstogtet
Der er afrejse fra Danmark mod Split i løbet af dagen. Vel
ankommet i Split får I jeres bagage, og der er bestilt
transfer til skibet, som ligger ved kajen i havneområdet i
Split. I kan gå direkte ombord, blive checket ind og
indlogeret i den valgte kahyt (kahytterne er dog først
tilgængelige efter kl. 14.00).

Fra skibet er der ikke langt til den fantastiske
havnepromenade i Split, så der er sandsynligvis tid til
også at nyde den del i dag.

Kl. 19.00 er der velkomstmøde på skibet, hvor der vil
være en præsentation af skibspersonalet, og I vil kunne
møde jeres rejsefæller på turen. Der serveres
velkomstmiddag kl. 19.30.

Der kan være gæster, der ankommer ud på aftenen. De
modtages naturligvis af kaptajnen og vil også få serveret
middag, som øvrige gæster ombord.

Måltider inkluderet: Middag
Overnatning: På valgte skib ved kajen i Split

Bemærk:Der er mulighed for at tilkøbe overnatning i
Split før/efter krydstogtet. På den måde får I mere tid til
oplevelser og begynder krydstogtet udhvilet og klar til
oplevelserne. Mere information om hoteller sidst i
dag-til-dag programmet.

Søndag: Split - Bol - Hvar
Efter morgenmaden er der afgang mod den lille by Bol,
der ligger på sydsiden af øen Brac. Brac er en større ø,
der ligger lige syd for Split. Bol er især kendt for sin helt
fantastiske strand, kaldet Zlatni Rat (den gyldne odde).
Set ovenfra ligner stedet et 'V', hvor der er smuk
sandstrand på begge sider af 'V'et'. Skibet lægger til inde



Byen Hvar på øen af samme navn. Mondænt jetset liv
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i Bol, men afstandene er korte, og der er ikke langt til
nævnte strand.

Udover den oplagte badetur, bør I naturligvis gå lidt
rundt i den smukke, charmerende dalmatiske kystby,
nyde en kop kaffe og beundre de smukke huse, kirker
m.m. Frokosten serveres ombord på skibet.

Syd for Brac ligger øen Hvar, som går for at være en af
Kroatiens mest solsikre steder. Efter frokost er der
afgang mod netop Hvar, der med sine mange bugter,
store som små, intime, charmerende byer og bragende
natur virker som en magnet på mange turister, ikke
mindst det internationale jet-set. Så forvent en mondæn
atmosfære.

I ankommer til byen Hvar på sydsiden af øen til aften, og
jeres engelsktalende guide tager jer med på en gåtur,
hvor I introduceres til byens og øens historie, kultur og
livsstil. Guiden fortæller bl.a. om, hvordan man har
dyrket lavendel på øen i århundreder.

Herefter er aftenen fri til på egen hånd at udforske byens
restaurantscene, hvor restauranterne for det meste er
hyggelige, familieejede med skønt middelhavskøkken.

Tilbage på skibet er det måske tid til en godnat drink på
dækket og lade dagens begivenheder bundfælde sig.

Aktivitet inkluderet: Aftengåtur i Hvar med guide
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: På valgte skib i Hvar

Mandag: Hvar - National
Park Mljet
Der er afgang fra Hvar om morgenen. Morgenmaden
nydes sammen med et driverliv på dækket på kursen
frem mod dagens mål, Mljet National Park, som ligger på
øen Mljet. På vejen serveres der også frokost ombord på
skibet, og der gøres et badestop undervejs.

I er efter planen fremme ved Mljet ud på eftermiddagen.
Resten af eftermiddagen er på egen hånd til udforske den
smukke naturpark, der byder på mageløs natur med søer
og bjerge, samt historie med et prægtigt, velbevaret
Benediktinerkloster fra det 12. århundrede. Nyd en
gåtur rundt om 'Great and Small Lake' og besøg klostret;
det er bestemt umagen værd. Bemærk! I skal selv betale
entréen til nationalparken.

Tilbage på skibet er det tid til at blive frisket op og få en
drink, inden der bydes på Captain's Dinner denne aften.

Aktivitet (entré tilkøbes): Besøg i Mljet National Park på
egen hånd
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og Captain's
Dinner
Overnatning: På valgte skib i Mljet National Park



Mljet nationalparken med St. Mary benediktinerkloster
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Tirsdag: National Park
Mljet - Dubrovnik
Efter morgenmaden er der afgang for en behagelig
sejlads langs med kysten af Mljet og de nærliggende
Elaphite øer, hvor der vil være tid til at stoppe for
badning og frokost serveres mens vi sejler. Ud på
eftermiddagen er der ankomst til den berømte
middelalderby, Dubrovnik. På kajen modtages I af en
engelsktalende guide og en bus, der skal køre jer ind til
Dubrovniks historiske centrum. Dubrovnik er UNESCO
verdensarv og en vidunderlig by. Så der er noget at se
frem til.

Fremme i Dubrovnik tager guiden jer med på sightseeing
i byen, hvor de mest interessante seværdigheder skal
besøges. Efter denne gåtur er der tid på egen hånd til at
spadsere rundt i denne helt vidunderlige by, og indsnuse
stemningen. Tag gerne en tur rundt på den velbevarede
bymur, hvorfra I har en ubeskrivelig udsigt til byens tage
og til omgivelserne.

Der går en svævebane til toppen af bjerget bag byen,
hvorfra der er en måske endnu smukkere udsigt til byen
og havet. Fra toppen af bjerget er der rutebusser, der kan
køre jer ned igen. Alternativt sørger I for selv at komme
retur.

Nyd aftenen i byen og spis en herlig middag på en af de
charmerende restauranter.

Aktivitet inkluderet: Guidet gåtur i Dubrovnik
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: På valgte skib i Dubrovnik

Onsdag: Dubrovnik -
Korcula
Nyd morgenmaden på skibet. Snart er der afgang fra
Dubrovnik med kurs mod øen Korcula, hvor I senere på
eftermiddagen lægger til i den historiske by af samme
navn. Nyd sejlturen på dækket, inden der gøres stop for
en svømmetur i området. Senere venter den dejlige
frokost, inden I ud på eftermiddagen lægger til i Korcula.
Udover klassisk middelhavscharme med smukke huse i
kalksten og brostensbelagte, snævre gader, er Korcula
særligt kendt for at være fødested for eventyreren
Marco Polo. Der er dog noget uenighed om dette, da en
del forskere mener, at han blev født i Venedig.

Fremme i Korcula tager guiden jer med på en gåtur i
byens centrum. Med den gamle byport føles det som om,
I er havnet i en kulisse til en ridderfilm. De
brostenbelagte stræder snor sig frem mellem
småbutikker, charmerende restauranter og runde
forsvarstårne med brystværn. Hist og her støder I på
charmerende små torve med udeserveringer.

Efter gåturen er resten af dagen og aftenen helt på egen
hånd til at indsnuse den forjættende stemning og nyde en



Besøg i Dubrovnik
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god middag på en af de lokale restauranter. Denne aften
er I måske heldige at opleve en moreska-forestilling i den
gamle bydel. Moreska er en traditionel sværddans, en
form for kampsport udført i folkedragt. Det sker ikke
hver dag, så måske er i heldige i dag.

Aktivitet inkluderet: Guidet gåtur i Korcula by
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: På valgte skib i Korcula

Torsdag: Korcula -
Makarska
Fra Korcula fortsætter I mod det kroatiske fastland, mod
den smukke Makarska kyststrækning. På vejen gøres der
stop for en svømmetur, og I passerer Peljesac halvøen
med dens pittoreske steder, grønne bakker med
oliventræer, pinjetræer, vinmarker og lave buskområder
amt østsiden af øen Hvar.

I løbet af eftermiddagen ankommer I til Makarska, som er
berømt for sine lange strande og livlige aften- og natteliv.

Der serveres frokost ombord på skibet under sejladsen
til Makarska. Aftenen er på egen hånd i Makarska.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: På valgte skib i Makarska

Fredag: Makarska -
Pucisca - Split
Efter morgenmaden krydser I Brac kanalen frem mod
øen Brac og øens største by Pucisca. Pucisca ligger
ustyrligt smukt i bunden af en dyb fjord og opbyder al
den middelhavscharme og romantik, som tænkes kan.
Bedst illustreret ved de charmerende huse, bygget af
lyse kalksten, anlagt som i et romersk amfiteater op ad
bjergsiden. Et bjergtagende syn, som emmer af rustik
charme og atmosfære.

Pucisca er ud over sin generelle charme kendt for sine
kalkstensbrud. Det er bl.a. sten herfra, der blev brugt til
at bygge søjlerne i Det Hvide Hus i USA, parlamentet i
Wien og flere andre velkendte bygninger på kloden.
Denne lille by er også hjemsted for en skole, hvor
eleverne bliver oplært ud i den gamle kunst at bygge
stengærder/stenvægge af kalksten med brug af gammelt,
traditionelt og ukonventionelt værktøj.

Efter en afslappet gåtur i Pucisca, venter frokosten
ombord på M/S Captain Bota, mens kursen sættes mod
slutmålet for krydstogtet, som er Split, hvor I begyndte
rejsen for 7 dage siden.

Vel ankommet til Split, venter en guidet gåtur i byen.
Split er en gammel by, mere end 1.700 år, og er et
overflødighedshorn af kulturelle og historiske
attraktioner, hvor den mest betagende nok er det
berømte Diocletian Palace, opkaldt efter den romerske



Den historiske by Korkula
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kejser Diocletian. På gåturen kommer I naturligvis til at
opleve denne unikke og UNESCO-beskyttede historiske
perle.

Resten af dagen/aftenen er på egen hånd til at udforske
aftenlivet og finde en hyggelig restaurant, hvor rejsens
sidste middag kan nydes, mens snakken går om de mange
oplevelser, som krydstogtet har budt på.

Valgfri fredagsudflugt til National Park Krka eller til
byen Trogir (UNESCO's verdensarv)
Denne eftermiddag har I mulighed for at tilkøbe en
valgfri udflugt til Krka National Park eller til den
historiske by Trogir. Krka National Park er mest kendt
for sin naturskønhed og især for sit vandfald, Skradinski
Buk. Trogir er en 2.300 år gammel by, som er på
UNESCOs verdensarvsliste på grund af sin rige kultur
udviklet gennem indflydelse af både grækerne, romerne
og venetianerne. Uanset valg kommer I tilbage til Split,
hvor der venter en guidet sightseeingtur i den historiske
bykerne.
Bemærk: Den valgfrie udflugt bestilles og betales på
stedet.

Aktivitet (tilkøb): Udflugt til National Park Krka eller
Trogir
Aktivitet inkluderet: Guidet gåtur i Splits historiske
centrum
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: På valgte skib i Split

Lørdag: Split - hjemrejse
mod Danmark
Efter morgenmaden er det tid til sige farvel til jeres
medrejsende, pakke jeres bagage og forlade skibet.

På havnen venter jeres chauffør som sørger for behagelig
transport ti lufthavnen.

Der er hjemrejse mod Danmark ud på dagen.

Måltider inkluderet: Morgenmad på skibet & evt.
forplejning ombord på flyet.

Bemærk: Der er mulighed for at tilkøbe overnatning i
Split før/efter krydstogtet. På den måde får I mere tid til
oplevelser og begynder krydstogtet udhvilet og klar til
oplevelserne. Mere information om hoteller sidst i
dag-til-dag programmet.

Tilkøb til krydstogtet:
Hotelovernatning
før/efter rejsen
Der er mulighed for at tilkøbe overnatning i Split
før/efter krydstogtet. På den måde får I mere tid til
oplevelser og begynder krydstogtet udhvilet og klar til



Bjergtagende kyst ved Makarska
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oplevelserne. Vi har udvalgt et godt beliggende
4-stjernet hotel, som kan bestilles i tillæg til krydstogtet.

Art Hotel i Split, 4*
Art Hotel ligger tæt på Splits historiske centrum i
gåafstand til Splits flotte havnepromenade og det
berømte Diocletians Palads, som er på UNESCO's
verdensarvsliste. Art Hotel ligger tæt på flere caféer,
restauranter, store indkøbscentre og andre
turistattraktioner og blot 20 min. kørsel fra Splits
Internationale Lufthavn

Værelserne er ganske store (26 m2) og med al moderne
komfort som TV, A/C, minibar, ekstra lange senge,
hårtørrer og gratis WiFi. Af særlige faciliteter byder
hotellet på wellnessafdeling, Roof Top swimmingpool,
lounge bar og restaurant.

Se priserne for overnatning på Art Hotel på prissiden her.



Priser og afgange
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Rejsedatoer 06.05 2023  - M/S CAPTAIN BOTA - Fra pris pr. person i dobbeltkahyt

Standard Dobbeltkahyt
11.998,00 DKK

Hoveddæk Dobbeltkahyt
15.298,00 DKK

Rejsedatoer 13.05 / 20.05 / 07.10 2023  - M/S CAPTAIN BOTA - Fra pris pr. person i dobbeltkahyt

Standard Dobbeltkahyt
12.898,00 DKK

Hoveddæk Dobbeltkahyt
16.148,00 DKK

Rejsedatoer 27.05 / 15.07 / 22.07 / 29.07 / 05.08 / 12.08 / 19.08 / 26.08 / 30.09 2023  - M/S
CAPTAIN BOTA - Fra pris pr. person i dobbeltkahyt

Standard Dobbeltkahyt
14.948,00 DKK

Hoveddæk Dobbeltkahyt
18.198,00 DKK

Rejsedatoer 03.06 / 10.06 / 17.06 / 24.06 / 01.07 / 08.07 / 02.09 / 09.09 / 16.09 / 23.09 2023  - M/S
CAPTAIN BOTA - Fra pris pr. person i dobbeltkahyt

Standard Dobbeltkahyt
18.198,00 DKK

Hoveddæk Dobbeltkahyt
21.448,00 DKK

Rejsedatoer 06.05 2023  - M/S SAN SPIRITO / M/S INVICTUS - Fra pris pr. person i dobbeltkahyt

Standard Dobbeltkahyt
12.848,00 DKK

Hoveddæk Dobbeltkahyt
16.398,00 DKK

Rejsedatoer 13.05 / 20.05 / 07.10 2023  - M/S SAN SPIRITO / M/S INVICTUS - Fra pris pr. person i
dobbeltkahyt

Standard Dobbeltkahyt
13.798,00 DKK

Hoveddæk Dobbeltkahyt
17.398,00 DKK

Rejsedatoer 27.05 / 15.07 / 22.07 / 29.07 / 05.08 / 12.08 / 19.08 / 26.08 / 30.09 2023  - M/S SAN
SPIRITO / M/S INVICTUS - Fra pris pr. person i dobbeltkahyt

Standard Dobbeltkahyt
16.048,00 DKK

Hoveddæk Dobbeltkahyt
19.648,00 DKK
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Rejsedatoer 03.06 / 10.06 / 17.06 / 24.06 / 01.07 / 08.07 / 02.09 / 09.09 / 16.09 / 23.09 2023  - M/S
SAN SPIRITO / M/S INVICTUS - Fra pris pr. person i dobbeltkahyt

Standard Dobbeltkahyt
19.648,00 DKK

Hoveddæk Dobbeltkahyt
23.198,00 DKK

FLYTILLÆG JULI OG AUGUST: 950 kr.

Skibene er stort set ens og rederiet forbeholder sig ret til at skifte skib i tilfælde af charter af valgte skib. Information
om dette vil i så fald blive fremsendt senest 60 dage inden afrejse.

Kaptajnen forbeholder sig ret til at ændre sejlruten i forbindelse med vejrforhold og andet udenfor rederiets kontrol.

FLYTILLÆG JULI OG AUGUST: 950 kr.

Skibene er stort set ens og rederiet forbeholder sig ret til at skifte skib i tilfælde af charter af valgte skib. Information
om dette vil i så fald blive fremsendt senest 60 dage inden afrejse.

Kaptajnen forbeholder sig ret til at ændre sejlruten i forbindelse med vejrforhold og andet udenfor rederiets kontrol.



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Flyrejse, København - Split t/r inkl. skatter (Tillæg
juli og august - se under priser)

Transport fra lufthavn til skib og fra skib til lufthavn

7nt. krydstogt med valgte skib i den valgte kahyt

Engelsktalende cruise manager ombord

7besætningsmedlemmer

Gratis frisk frugt hver dag

Velkomstmiddag med 3 retter på ankomstdagen

Daglig morgenmadsbuffet og 6x frokost med
3-retters menu

Middag 'Captain's Dinner'

Professionel engelsktalende guide til byrundturene i
Hvar, Dubrovnik (med transfers), Korcula og Split

Trådløst hovedtelefon-sæt ifm. byrundturene

Håndklæderne skiftes hver anden dag, og sengetøjet
skiftes midt i ugen

Strandhåndklæde

Kahytsrengøring dagligt

Vanddispenser til frit brug

Gratis, ubegrænset WiFi ombord

CCTV overvågningskameraer ombord

Elegant jacuzzi på soldækket

Rejse- og afbestillingsforsikring

Entré til Mljet National Park. 15-20 EUR pr.
person, som skal betales ved indgangen til parken.

Valgfrie udflugter fra Split til Krka National Park
eller Trogir

Middage udover de i programmet beskrevne

Drikkevarer

Drikkepenge (10 EUR per person per dag)

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Reservationsgebyr

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-middelhavet/krydstogt-i-kroatien-split-split-85874?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-middelhavet/krydstogt-i-kroatien-split-split-85874%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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                Bestil                

Havne- og turistskatter

tel:65656565
https://www.benns.dk/krydstogt/krydstogt-i-middelhavet/krydstogt-i-kroatien-split-split-85874?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/krydstogt/krydstogt-i-middelhavet/krydstogt-i-kroatien-split-split-85874%3E

