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16 898,-
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Bli med på et unikt cruise rundt Kroatias fantastiske skjærgård.
Kos dere med en 8 dagers eventyrlig reise med skipet M/S
Captain Bota (Superior), M/S San Spirito (Deluxe) eller M/S
Invictus (Deluxe), som legger til ved sjarmerende byer og stopper
på uberørte steder i øyhavet for deilige svømmeturer i det
krystallklare vannet. Cruiset byr på all sjarmen som Middelhavet
er kjent for med koselige, historiske byer med vakre havner og
promenader, fantastiske naturparker og UNESCO-beskyttede
byer med tusenvis av år bak seg.
Skipene er førsteklasses, fantastiske, intime skip med alle
moderne bekvemmeligheter. Her er man på første rekke til alle
herlighetene i den kroatiske skjærgården, og det er god tid på
skipet til å slappe av og nyte utsikten, mens skipet sakte
passerer den ene fantastiske utsikten etter den andre.

Diocletians Palace i Split

Den unike stranda Zlatni Rat ved Bol

Det fasjonable bylivet i Hvar

Mjlet National Parks enestående natur

Dubrovniks middelalderby med sin velbevarte bymur

Korcula med Marco Polos fødested

Den kroatiske rivieraen ved Makarska



Dagsprogram
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Lørdag: Avreise fra Norge
og ankomst Split | Avgang
for cruiset
I dag reiser dere fra Norge til Split. Etter ankomst henter
dere bagasjen og det er bestilt transport til skipet, som
ligger ved kaia i havneområdet i Split. Dere kan gå
direkte om bord og sjekke inn i valgte lugar (lugaren er
først tilgjengelig etter kl. 14.00).

Fra skipet er det ikke langt til den fantastiske
havnepromenaden i Split, så det er sannsynligvis tid til å
nyte den delen i dag også.

Kl. 19.00 er det velkomstmøte på skipet hvor skipets
ansatte blir presentert, og dere vil kunne møte de
medreisende på turen. En velkomstmiddag serveres kl.
19.30.

Det kan være gjester som ankommer om kvelden. De blir

selvfølgelig mottatt av kapteinen og vil også få servert
middag, som de andre gjestene om bord.

Måltider inkludert: Velkomstmiddag
Overnatting: På valgt skip ved kaia i Split

Det er mulig å bestille overnatting i Split før/etter
cruiset. På den måten får dere mer tid til opplevelser,
samtidig som dere vil starte cruiset uthvilt. Dere kan
finne mer informasjon om hoteller på slutten av det
daglige programmet.

Søndag: Split - Bol - Hvar
Etter frokost er det avgang til den lille byen Bol, som
ligger på sørsiden av øya Brac. Brac er en større øy som
ligger like sør for Split. Bol er spesielt kjent for den
fantastiske stranden Zlatni Rat (det gylne neset). Sett
ovenfra ser stedet ut som en 'V', hvor det er en vakker
sandstrand på begge sidene av 'V'. Skipet legger til kai
inne i Bol, men avstandene er korte, og det er ikke langt



Hyggelige fasciliteter om bord på Captain Bota
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til den nevnte stranden.

I tillegg til den opplagte badeturen, kan dere selvfølgelig
tusle rundt i den vakre, sjarmerende dalmatiske
kystbyen, nyte en kopp kaffe og beundre de vakre
husene, kirkene osv. Lunsj serveres om bord på skipet.

Sør for Brac ligger øya Hvar, som regnes som et av
Kroatias mest solrike steder. Etter lunsj er det avgang til
Hvar, som med sine mange bukter, store og små, intime,
sjarmerende byer og fantastisk natur fungerer som en
magnet for mange turister, ikke minst det internasjonale
jet-settet. Så forvent en fasjonabel atmosfære.

Dere ankommer byen Hvar på sørsiden av øya om
kvelden, og den engelsktalende guiden tar dere med på
en tur rundt i byen, hvor dere blir introdusert til byens og
øyas historie, kultur og livsstil. Guiden forteller bl.a. om
hvordan lavendel har blitt dyrket på øya i århundrer.

Dere har kvelden fri til å utforske byens restaurantscene
på egenhånd, hvor restaurantene for det meste er
koselige, familieeide, og med fantastisk middelhavsmat
på menyen.

Tilbake på skipet er det kanskje tid til en drink på dekk,
mens dere lar dagens hendelser synke inn.

Aktivitet inkludert: Kveldstur i Hvar med guide
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: På skipet i Hvar

Mandag: Hvar - National
Park Mljet
Det er avgang fra Hvar om morgenen, og dere nyter en
god frokost på dekk med kurs mot dagens destinasjon,
Mljet nasjonalpark, som ligger på øya Mljet. På veien blir
det også servert lunsj om bord på skipet, og det blir tid til
et badestopp underveis.

Når dere ankommer Mljet er ettermiddagen på egenhånd
og det anbefales å oppleve den vakre nasjonalparken,
som tilbyr enestående natur, flotte innsjøer og for ikke å
glemme, et godt bevart benediktinerkloster fra det 1200
århundre. Klosteret ligger vakkert til på en liten øy midt i
et av innsjøene - definitivt verdt å se.

Inngangsbilletten til nasjonalparken er IKKE inkludert i
prisen. Det må derfor betales på stedet.

Tilbake på skipet anbefales det å nyte en forfriskende
drink, før det bys på Captain's Dinner denne kvelden.

Aktivitet (tillegg): Besøk i Mljet National Park på egen
hånd
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og Captain's Dinner
Overnatting: På skipet i Mljet National Park



Mljet nasjonalpark med St. Mary benediktinerkloster
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Tirsdag: National Park
Mljet - Dubrovnik
Etter frokost seiler dere videre langs kysten av Mljet og
de nærliggende Elaphite Islands, hvor det vil være tid til å
stoppe for svømming og lunsj. På ettermiddagen er det
ankomst til den berømte middelalderbyen, Dubrovnik. På
kaien vil dere bli møtt av en engelsktalende guide og en
buss som tar dere til Dubrovniks historiske sentrum.
Dubrovnik er på UNESCOs verdensarvliste og er en
fantastisk by. Så det er noe å se frem til.

Når dere ankommer Dubrovnik, tar guiden dere med på
en sightseeingtur i byen, hvor dere besøker de mest
interessante severdighetene. Etter denne turen er det tid
på egenhånd til å gå rundt i den helt fantastiske byen og
føle på atmosfæren. Ta en spasertur rundt den godt
bevarte bymuren og nyt den uforglemmelige utsikten
over byens tak og omgivelser.

Det er en taubane til fjellet bak byen, og herfra er det
kanskje en enda vakrere utsikt over byen og havet. Fra
toppen av fjellet går det busser som kan ta dere med ned
igjen. Alternativt sørger dere for å komme tilbake selv.

Nyt kvelden i byen og spis en fantastisk middag på en av
de sjarmerende restaurantene.

Aktivitet inkludert: Guidet gåtur i Dubrovnik
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: På skipet i Dubrovnik

Onsdag: Dubrovnik -
Korcula
Nyt frokosten på skipet. Snart blir det avgang fra
Dubrovnik med kurs mot øya Korcula, hvor dere senere
på ettermiddagen legger til kai i den historiske byen med
samme navn. Nyt båtturen på dekk før dere stopper for
en svømmetur i området. Senere venter en herlig lunsj
før dere på ettermiddagen legger til i Korcula. I tillegg til
klassisk middelhavssjarm med vakre kalksteinshus og
brosteinsbelagte, trange gater, er Korcula spesielt kjent
for å være fødestedet til eventyreren Marco Polo. Det er
imidlertid en viss uenighet om dette, ettersom noen
forskere mener at han ble født i Venezia.

Når dere ankommer Korcula tar guiden dere med på en
spasertur i sentrum. De brosteinsbelagte smugene
slynger seg mellom små butikker, sjarmerende
restauranter og runde forsvarstårn med parapeter. Man
støter på mange sjarmerende små torg med
uteserveringer.

Etter turen er resten av dagen og kvelden fri til å oppleve
stemningen og nyte en god middag på en av de lokale
restaurantene. Denne kvelden kan dere være heldig å
oppleve en moreska forestilling i gamlebyen. Moreska er
en tradisjonell sverddans, en form for kampsport utført i
folkedrakt. Det skjer ikke hver dag, men kanskje dere har
flaks i dag.

Korcula



Besøk i Dubrovnik
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Korcula er en av Kroatias grønneste og vakreste øyer.
Øya er avlang, stor og landlig med mange vingårder,
bukter og viker hvor dere kan svømme. Det er en rekke
fantastiske utsiktspunkter hvor dere får et unikt skue
over øya og øygruppen. Når man kommer inn gjennom
den gamle byporten, føler man seg som en del av en
ridderfilm fra middelalderen. Brosteinsgater slynger seg
mellom små butikker, sjarmerende restauranter på små
pittoreske torg, og runde forsvarstårn. Prikken over i-en
er den idylliske havnen - essensen av Middelhavet.

Aktivitet inkludert: Guidet gåtur i Korcula by
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: På skipet i Korcula

Torsdag: Korcula -
Makarska
Fra Korcula fortsetter dere mot det kroatiske fastlandet
og mot den vakre Makarskakysten. På veien er det tid til
et stopp for en svømmetur, og dere passerer halvøya
Peljesac med sine skjønne steder, grønne åser med
oliventrær, furutrær, vingårder og lave buskeområder på
østsiden av øya Hvar.

Om ettermiddagen ankommer dere Makarska, som er
kjent for sine lange strender og sitt livlige kvelds- og
uteliv.

Lunsjen serveres om bord på skipet mens dere seiler til
Makarska. Kvelden er på egenhånd i Makarska.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: På skipet i Makarska

Fredag: Makarska -
Pucisca - Split
Etter frokost krysser dere Brac-kanalen mot øya Brac og
øyas største by Pucisca. Pucisca ligger vakkert til på
enden av en dyp fjord og tilbyr all den
middelhavssjarmen og romantikken man kan tenke seg.
Dette er best illustrert av de sjarmerende husene som er
bygget av lett kalkstein og som ligger utstrakt som i et
romersk amfiteater oppe på fjellsiden. Et fantastisk syn
som utstråler rustikk sjarm og atmosfære.

Pucisca er utover sjarmen sin, kjent for sine
kalksteinsbrudd. Det er bl.a. stein herfra som ble brukt til
å bygge søylene i det hvite hus i USA, parlamentet i Wien
og flere andre kjente bygninger. Denne lille byen er også
hjemmet til en skole der elevene blir opplært i den gamle
kunsten i å bygge kalksteinsmurer/-vegger ved hjelp av
gamle, tradisjonelle og ukonvensjonelle verktøy.

Valgfri fredags 'avskjedsutflukt' til Krka nasjonalpark
eller til byen Trogir (UNESCOs verdensarvliste)



Den historiske byen Korcula
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(tillegg/betaling på stedet)
I ettermiddag har dere muligheten til å kjøpe en valgfri
utflukt til Krka nasjonalpark eller til den historiske byen
Trogir. Krka nasjonalpark er best kjent for sin naturlige
skjønnhet og spesielt for sin foss, Skradinski Buk. Trogir
er en 2300 år gammel by, som er på UNESCOs
verdensarvliste på grunn av sin rike kultur utviklet
gjennom innflytelse fra både grekerne, romerne og
venetianerne. Uansett valg, kommer dere tilbake til Split,
hvor en guidet sightseeingtur i det historiske
sentrummet venter.

Den valgfrie utflukten bestilles og betales på stedet.

Split - en seriøs rival til de vakre øyene i Dalmatia
Livlige Split er en av de mest fascinerende byene i
Middelhavet og har en av Dalmatias største havner.
Byen tilbyr et hav av sjarmerende kafeer langs
vannkanten, som for øvrig er et veldig populært sted å
spasere og nyte livet. Bak vannkanten og murene til
Diocletians palass skjuler de trange gatene og smugene
mange overraskelser. Diokletians palass ble bygget av
den romerske keiseren Diokletians i år 295 og er uten tvil
byens største attraksjon. Så stor at den er på UNESCOs
verdensarvliste. I tillegg byr Split på eksotisk vegetasjon
med palmer og fargerike bougainvilleas, og man kan godt
forstå hvorfor Split til enhver tid har trollbundet sine
besøkende.

Utvalgte attraksjoner:

St. Domnius Cathedral
Diocletians Palace
Temple of Jupiter

Aktivitet (tillegg): Utflukt til National Park Krka eller
Trogir
Aktivitet inkludert: Guidet gåtur i Splits historiske
sentrum
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: På skipet i Split

Lørdag: Split - hjemreise
mot Norge
Etter frokost er det på tide å si farvel til de medreisende,
pakke bagasjen og forlate skipet.

På kaia venter sjåføren som komfortabelt transporterer
dere til flyplassen.

Måltider inkludert: Frokost på skipet og muligens
servering om bord på flyet.

Det er mulig å kjøpe overnatting i Split før/etter cruise.
På den måten får dere mer tid til opplevelser og starter
cruiset uthvilt og klar for opplevelsene. Mer informasjon
om hotell finnes på slutten av dag til dag programmet.



Bergtagende kyst ved Makarska
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Hotellovernatting
før/etter reisen
Det er mulig å kjøpe overnatting i Split før/etter cruiset.
På den måten får dere mer tid til opplevelser og starter
cruise uthvilt og klar for opplevelsene. Vi har valgt et
godt 4-stjerners hotell som kan bookes i tillegg til cruiset.

Art Hotel i Split, 4 *
Art Hotel ligger i nærheten av Splits historiske sentrum,
innen gangavstand til Splits vakre havnepromenade og
det berømte UNESCO-beskyttede Diocletians palasset.
Art Hotel ligger i nærheten av flere kafeer, restauranter,
store kjøpesentre og andre turistattraksjoner og bare 20
minutters kjøretur fra Split internasjonale flyplass.

Rommene er ganske store (26 m2) og har alle moderne
bekvemmeligheter som TV, A/C, minibar, ekstra lange
senger, hårføner og gratis WiFi. Av spesielle fasiliteter,
tilbyr hotellet et velværeområde, svømmebasseng på
taket, loungebar og restaurant. Frokost er inkludert.

Se prisene for overnatting på Art Hotel sin prisside.



Priser og avganger
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Reisedatoer 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 dobbel lugar

Standard Dobbel lugar
20 998,00 NOK

Hoveddekk Dobbel lugar
25 548,00 NOK

Reisedatoer 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 dobbel lugar

Standard Dobbel lugar
25 548,00 NOK

Hoveddekk Dobbel lugar
30 098,00 NOK

Reisedatoer 06.05 2023  2022 - 2023  - M/S CAPTAIN BOTA - Fra pris pr. person i dobbel lugar

Standard Dobbel lugar
16 898,00 NOK

Hoveddekk Dobbel lugar
21 498,00 NOK

Reisedatoer 13.05 / 20.05 / 07.10 2023  - M/S CAPTAIN BOTA - Fra pris pr. person i dobbel lugar

Standard Dobbel lugar
18 148,00 NOK

Hoveddekk Dobbel lugar
19 398,00 NOK

Reisedatoer 06.05 2023  2022 - 2023  - M/S SAN SPIRITO / M/S INVICTUS - Fra pris pr. person i
dobbel lugar

Standard Dobbel lugar
17 998,00 NOK

Hoveddekk Dobbel lugar
22 998,00 NOK

Reisedatoer 13.05 / 20.05 / 07.10 2023  - M/S SAN SPIRITO / M/S INVICTUS - Fra pris pr. person i
dobbel lugar

Standard Dobbel lugar
19 398,00 NOK

Hoveddekk Dobbel lugar
24 398,00 NOK

Reisedatoer 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 dobbel lugar

Standard Dobbel lugar
22 548,00 NOK

Hoveddekk Dobbel lugar
27 548,00 NOK
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Reisedatoer 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 dobbel lugar

Standard Dobbel lugar
27 548,00 NOK

Hoveddekk Dobbel lugar
32 548,00 NOK

FLYTILLEGG JULI OG AUGUST: Ca. 2.800 kr.

Skipene er stort sett de samme og rederiet forbeholder seg retten til å bytte skip ved utleie av det valgte skipet.
Informasjon om dette vil i så fall bli sendt ut senest 60 dager innen avreise.

Kapteinen forbeholder seg retten til å endre seilruten i forbindelse med værforhold og annet utenfor rederiets kontroll.

FLYTILLEGG JULI OG AUGUST: ca. 2.800 kr.

Skipene er stort sett de samme og red..eriet forbeholder seg retten til å bytte skip ved utleie av det valgte skipet.
Informasjon om dette vil i så fall bli sendt ut senest 60 dager innen avreise.

Kapteinen forbeholder seg retten til å endre seilruten i forbindelse med værforhold og annet utenfor rederiets kontroll.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Flyreise, Oslo - Split t/r inkl. skatter

Transport fra flyplass til skip og fra skip til flyplass

7netters cruise med valgte skip i den valgte lugaren

Engelsktalende cruise manager om bord

7besetningsmedlemmer

Gratis frukt hver dag

Velkomstmiddag med 3 retter på ankomstdagen

Daglig frokostbuffet og 6x lunsj med 3-retters meny

Middag 'Captain's Dinner'

Profesjonell engelsktalende guide til byturer i
Dubrovnik (med transport), Korcula, Hvar og Split

Trådløse høretelefoner i forbindelse med byturer

Håndklærne byttes annenhver dag, og sengetøyet
byttes midt i uken

Badehåndkle

Rengjøring av lugaren daglig

Vanndispenser til fri bruk

Gratis, ubegrenset WiFi om bord

CCTV overvåkningskameraer om bord

Elegant boblebad på soldekket

Havne- og turistavgifter

Entré til Mljet nasjonalpark. 15-20 EUR pr. person
som skal betales ved inngangen til parken

Valgfrie utflukter fra Split til Krka nasjonalpark
eller Trogir

Lunsj i tillegg til de som er beskrevet i programmet

Drikkevarer

Tips (10EUR per person per dag)

Forsikringer

Reservasjonsgebyr

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-middelhavet/cruise-i-kroatia-split-split-86331?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-middelhavet/cruise-i-kroatia-split-split-86331%3E

