
 

Dag 1. Lørdag 25. mai     STAVANGER - ZAGREB  - OPATIA    
Fly via Oslo med Norwegian til Pula i Kroatia. Transfer etter ankomst til vår båt M/S SPALATO. 
Velkomstmiddag etter ankomst. Ved ankomst sykler vi gjennom den maleriske byen Punat og 
tilbake til Krk for en hyggelig frikveld– Vi overnatter i båten i havnebyen Krk med hyggelige res-
tauranter  Middag serveres ombord.  
 

Dag 2. Søndag 26. mai    KRK  -  Sykkel tur ca. 23 km og høyeste punkt 190 m. o.h.  
Frokost før sykkeltur til vakre Vrbnik by, hvor vi i dag spiser lunsj og gleder oss over å kunne  ta 
en badepause. Byen er kjent som museumsbyen fremfor alt og den er bygd på en 50 m høy stein-
hylle. Vi er I hjembyen for den deilige gyldne zlatina vinen. Etter vandring rundt I byen gjennom 
noen av de smaleste gatene i verden og etter å ha smakt på de de locale spesialiteter,  ( lokal 
vinsmaking for den som vil ) sykler vi om ettermiddagen til Krk og har middag ombord på båten.  
Vi overnatter ved kai I den hyggelige byen Krk på øya med same navn — Krk.    
 

Dag 3. Mandag 27. mai  KRK  - RAB  Sykkeldistanse er ca. 12 km høyde 90 m.  
Vi får etter ankomst Rab en formiddagssykkeltur rundt på øya. Vel tilbake til båten kan vi glede 
oss til å nyte en god lunsj ombord på båten — og etterpå tar vi oss tid til svømming og bading.   
Ettermiddagen er lagt opp til en frivillig vandretur I parken og skogen PARK FOREST KOMRCAR, 
hvorpå vi har kvelden til fri dispposisjon på øya Rab.  
 

Dag 4. Tirsdag 28. mai  RAB - PAG - MOLAT   Sykkling 22 km med stigning 195 m. 
Vi forlater Rab med båten mens vi spiser frokost og ankommer øya Pag.  Her starter vi på sykkel 
fra Tovarnele til Novalija, videre drar vi med båten til Molat øya og spiser lunsj ombord mens vi 
er til sjøs. Etter ankomst Molnat får vi gå i land og nyte denne spesielle landsbyen som er en by 
uten masse-turisme. Båten blir liggende over natten her i disse roglige omgivelsene.  
 

Dag 5. Onsdag  29. mai  MOLAT  - M. LOSINJ Sykkling    
Vi sykkler tidlig om morgenen etter frokost til Zapuntel før vi da stiger ombord på båten. Vel 
ombord seiler vi til øya Mali Losinj. Vi stopper underveis, kaster ankeret og tar en svømmetur i 
det flotte blå Adriaterhavet. Lunsjen spiser vi ombord i dag mens vi seiler. Ved ankomst Mali 
Losinj sykler vi igjen en ettermiddagstur til den pitoreske landsbyen som heter Veli Losinj hvor vi 
tar en pause og nuyter om ønskelig en kaffe med is. Etterpå drar vi tilbake til Mali Losinj og har 
der kvelden disponibel. Vi ligger til kai over natten her og tilbys i kveld å være med på local res-
taurant for middag om kvelden. - Tillegg.     
 

Dag 6. Torsdag  30. mai  MALI LOSINJ  Sykkling 24 km og høyeste punkt er 245 m.o.h.     
Sykkelturen starter etter frokost og vi sykler fra Mali Losinj til Nerezine og videre til den gamle 
byen Osor. Etter en vandretur gjennom den flotte gamle byen med fine skulpturer og interessant 
arkitektur drar vi tilbake til båten. Så forlater vi øya og drar til Cres. På veien tar vi et badestopp 
og lunsj ombord på båten mens vi seiler. Frikveld i Cres by om kvelden mens båten ligger til kai 
her.   
 

Dag 7. Fredag 31. mai  CRES   -  Sykkeltur ca. 11. km til høyde  75 m o. havet 
Vi starter dagen med god frokost og gjør oss etterpå klar for en morgensykkeltur. Vi sykler ca. 11. 
km for å besøke Francis Klosteret med spennende museum. Vi får noe fritid og kan nyte en is-
krem og tid på egen hand i byen Cres før vi vender tilbake til båten. Etter avgang serveres lunsj 
men vi seiler langs fastlandet og den vakre frodige nature i Kroatia. Vi stopper i Lovran og får en 
flott vandretur på den velkjente Franz Joseph promendaden på vei tilbake til Keiserbyen med de 
flotte hotellene og parkene—Opatia hvor vi ligger om natten.   
 

Dag 8.  Lørdag 1. juni   OPATIA  -  ZAGREB - STAVANGER      
Etter frokost ombord sjekker vi ut av båten og reiser med buss transfer til Venezia, hvorfra vi har 
returreise med Norwegian kl. 14.00 via Oslo og ankommer Stavanger kl. 20.55 grunnet få avgang-
er til Stavanger på lørdagene.     
  

Pris pr. person ved 34 ( 22 pers øvre dekk og 12 pers. på nedre dekk ) kr. 13000,-  
 

Inkludert I prisen:  
* Fly tur — retur SVG - PULA eller KRK  ( inkl. flyskatt ) 
* Transport t/r flyplass — båthavnen i Opatia  
* Sykkel leie og båtcruise 
* 7 netter med frokoster og middager ombord I båten. 
* Sykkelguide fra Katharina Line  
* Reiseleder på turen Anne Kari T. Fossen  
 

TILLEGG:  
* Drikke til maten  
* Lunsjer eller middager alt etter hva vi velger og hva som passer.   
* Entreer utenom program.  Arrangementer utenom program  
* Drinks til mannskapet  
* Turistskatt ombord på båten ca. 20 E pr stk  
 

Vi må ta forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll. Ruteendringer, valuta-
endringer, avgifts– og oljetillegg, endringer i dag til dag programmet i forhold til reisen. 

ØYHOPPING I NORD KROATIA MED SYKKEL OG BÅT  
for Hundvåg Folkedanslag 
fra 25. mai - 1. juni  2013 

 

Båtcruiset kombinert med sykling i øyriket helt nord i Adriaterhavet er en fantastisk opp-
levelse. Vi tilbyr det optimale ferieprodukt og lager en tur hvor en kan velge sykling om en 
vil. Ellers er båten til full benyttelse for bare å kunne seile og nyte de maleriske  
havnebyene og den flotte naturen på øyene og fastlandet langs Nord – Kroatia. Aktivitet 
om en vil, kombinert med bading i maleriske omgivelser eller avslapning  på båtens dekk!  

 

Viktig informasjon: 
Motorisert båt med soveplasser, enkle lugarer og 
dobble lugarer over og under dekk. Vi holder  
orden i våre egne lugarer selv og alle lugarer har 
eget toalett. Det er fiskemuligheter ombord om 
dere har lyst å ha med fiskeutstyr.  
Ta gjerne et badehåndkle. 
 

Klær:  
Shorts og T-skjorte og badeklær er  
nødvendig. En genser for kvelden. Regntøy kan 
være greit å ha. Det er bedre å ha med en myk 
bag til bagasje enn hard koffert.  
Ingen typer søppel skal spyles ned i toalettet.  
PS: Pass må vare gyldig i minst 3 måneder  
 

Informasjons brev sendes sammen med siste 
faktura  
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