
KROATIAS ØYRIKE og mye mer
HOS OSS FÅR DU FULL PAKKE – VALGET ER DITT: 
NYT ET CRUISE LANGS DEN FANTASTISKE KYSTEN, LEI EN VILLA 
OG EN BIL ELLER FÅ EN GUIDET TUR TIL ØNSKET DESTINASJON  

T: 41 46 56 68 - M: info@pearljourneys.com - W: www.pearljourneys.com - FB: www.facebook.com/pearljourneys - Instagram: pearl_journeys
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HVA FORETREKKER DU?
Fortell oss hva du liker best 
og vi finner stedet for deg!



Cruise langs den vakre 
kysten. Med stopp på 
øyene og i byene.



DUBROVNIK
– OPPLEV DEN GAMLE BYENS ATMOSFÆRE

Fra gateplan til fugleperspektiv med forfriskninger



EKSEMPEL PÅ RUTEPLAN 
– SEKS DAGER SPEKKET AV OPPLEVELSER
Vi tar forbehold om endringer ifølge vår partners planer.

• DAG 1 – DUBROVNIK
Ankomst til Dubrovnik - skyss til hotellet. Dag til fri aktivitet. Overnatting i Dubrovnik.

• DAG 2 - DUBROVNIK - MONTENEGRO (B)
Etter tidlig frokost kan du bli med på en busstur til Montenegro. Det lille landet med praktfulle 
fjell, klare innsjøer, buldrende elver og fredelige strender. Nyt å utforske Montenegros natur-attraksjoner, 
interessante historie, kultur og tradisjon. Ved retur ca 18:30 går turen tilbake til hotellet. Overnatting på 
hotell.

• DAG 3 - DUBROVNIK - MOSTAR (B)
Denne dagen byr vi på en guidet busstur til Mostar, en by med en dramatisk historie og spennende kultur. Den 
er ikke bare delt av Neretva-elven som strømmer gjennom den, men også av religion og kultur fra den ene 
bredden til den andre. Mostar, i nabolandet Bosnia-Hercegovina, er der "øst møter vest". Bare en kort kjøretur 
oppover Adriaterhavskysten og deretter innover langs den fantastiske Neretva-dalen får du ha en fantastisk 
utsikt over det lokale landskapet. Her beriker Neretva-elven landet som gir farger og dufter fra mandarin- og 
kiwiplantasje. 
Overnatting på hotell

• DAG 4 - DUBROVNIK - ŠIPAN eller SLANO (B, L)
Nyt en guidet morgen-tur i Dubrovnik for å finne ut mer om byens rike historie. Den spesielle sjarmen til 
denne gamle byen er bygningene som er fra den gamle Dubrovnik-republikken. En større del av preges av den 
beskjedne renessansearkitekturen med noen spor av gotisk stil. Turen slutter med overføring til Gruž havn 
hvor skipet vårt blir lagt til og bagasjen din allerede er om bord. Avgang fra Dubrovnik havn Gruz klokka 13, 
cruise langs den sørlige dalmatiske kysten ned til den ene av Elafittøyene - Šipan, eller den lille landsbyen 
Slano på fastlandet. Begge er fredelige fiskerlandsbyer hvor du kan oppleve den fantastiske solnedgangen. 
Overnatting i havnen .

• DAG 5 - ŠIPAN eller SLANO - MLJET - KORČULA (B, L)
Etter frokost fortsetter vi reisen mot øya og nasjonalparken Mljet. Lunsj om bord. Fritid til å nyte saltsjøene i 
nasjonalparken, solen og havet på denne fredelige øya. Midt i den store innsjøen, inne i nasjonalparken, kan 
man besøke et gammelt kloster og kirke, eller bare bruke en liten båt til å streife omkring i nasjonalparken. 
Sykler kan også leies for å sykle rundt stiene som omgir innsjøene. Vi fortsetter til Korčula hvor vi ankommer 
sent på ettermiddagen. Omgitt av eldgamle murer og befestede bastioner Korčulas gamleby, er det veldig 
godt bevart med utforming og struktur fra 1300-tallet. Overnatting i havn.

• DAG 6 - KORČULA til HVAR (B, L)
Tidlig om morgenen drar vi mot den lille øya Šćedro hvor vi får nok tid til å slappe av og nyte det forfriskende, 
krystallblå havet. Avgang til Hvar etter lunsj. Hvar er den lengste øya i Adriaterhavet. Her kan vi finne 
renessansekatedralen med sitt opprinnelige tårn; også det eldste samfunnsteatret i Europa ble grunnlagt her i 
1612. Byen Hvar tilbyr mange restauranter, barer og kafeer som er åpne langt ut på natten. Hvar blir ofte 
referert til som solskinn

FORTSETTELSEN: Nå vil du sikkert ha flere opplevelser i dette landet: 
Lei en villa , leilighet eller et enkelt rom, finn ditt ideelle hotell eller en farm i en 
landsby. Vi har  mulighetene, se neste side og ta kontakt med oss.

Vi lytter til deg planlegger DIN skreddersydde tur!



LA OSS VISE DEG VEIEN TIL DE SMÅ 
PERLENE PÅ LAND OG TIL SJØS, UTEN 
KØ AV TURISTER – BORTGJØMTE 
STEDER OG IDYLLISKE STRENDER.

Mer informasjon får du hos oss:
T: 41 46 56 68 
M: info@pearljourneys.com
W: www.pearljourneys.com
FB: www.facebook.com/pearljourneys
Instagram: pearl_journeys
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