PROGRAM: BÅTCYKLING I KROATIENS
ÖVÄRLD
7 frukostar, 5 luncher och 3 middagar inkluderad

Dag 1

Cykling på Brac
Lunch
Flyg till Split och transport till hamnen. Lunch ombord medan båten går till Brac. Första
cyklingen går längs kusten på den norra delen av Brac. Vi passerar små fiskelägen innan vi
når den charmiga lilla byn Pučišća där båten väntar. Kvällen fri för egna strövtåg.

Dag 2

Cykling på Hvar
Frukost, lunch, middag
På morgonen lättar vi ankar och går mot den längsta ön i Kroatien: Hvar. Vi börjar cyklingen
i den vackra bukten Pokrivenik. Vi cyklar upp till den högsta punkten under veckan för att
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sedan fortsätta österut till Sućuraj där båten väntar. Efter lunch ombord sätter vi kurs mot
halvön Pelješac och den charmiga byn Lovišta där vi övernattar. På kvällen vankas
Kaptensmiddag ombord.

Dag 3

Cykling på Peljesac
Frukost, middag
Dagens tur är en skön cykling genom vinodlingar med härliga utsikter. Efter frukost börjar vi
cyklingen mot Orebić, sjökaptenernas hemstad. Först några kilometer upp för och sedan
utför med en fin vy över Korčulas skärgård. Efter Orebićgår det uppför till området där
många av de bästa vinerna odlas. Genom tunneln vid Dingac kommer vi ut på halvöns södra
sida till Trstenik där båten väntar. Dagens etapp är utmanande men man är alltid välkommen
att stanna på båten för en vilodag om semesterkänslan sätter in på allvar!

Dag 4

Cykling på Mljet
Frukost, lunch
Under frukosten går båten till ön Mljet, den gröna ön som också kallas honungsön. Här
cyklar vi in i nationalparken (inträde 17 Euro) som är mycket vacker med två saltvattensjöar,
frodig grönska och en orörd kuststräcka med klippor och skär. På en ö i en av saltsjöarna
finns ett benedikterkloster från 1200-talet. Tillbaka på båten väntar en god lunch. Sedan går
båten vidare till Korčula. Här kan vi utforska Marco Polos hemstad på kvällen.

Dag 5

Cykling på Korcula
Frukost, middag
Efter frukost startar veckans längsta tur då vi ska cykla hela Korcula. Först stigning upp till
byn Žrnovo och vidare till den äldsta bosättningen på ön, Pupnat, vilket också är turens
högsta punkt. Sedan utför till den södra delen av ön där den kanske finaste bukten ligger
med höga klippor som skydd. Vi fortsätter sedan genom olivlundar och vinfält. Vi gör ett
kort stopp i mysiga byn Smokvica innan vi åker ner till kusten för ett bad och förfriskningar.
Sedan vidare till dagens mål Vela Luka där båten väntar.
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Dag 6

Cykling på Hvar
Frukost, lunch
På morgonen går båten från Vela Luka till sagoliknande hamnstaden Hvar på ön med samma
namn. Efter en kort sightseeing cyklar vi från Hvar stad över till den andra sidan av ön och
staden Stari Grad. Vi cyklar genom lavendelfält och njuter av vyer över de kringliggande
öarna. Lunch ombord på båten. På eftermiddagen gör vi en kortare tur till två av öns pärlor:
Jelsa och Vrboska. Sedan tillbaka till Stari Grad där vi tillbringar kvällen.

Dag 7

Cykling på Šolta
Frukost, lunch
Sista cykeldagen startar med navigering från Stari Grad till ön Šolta. Efter frukost startar vi
cyklingen från byn Stomorska och kommer sedan upp till den högsta punkten på ön Gornje
Selo. Vi belönas med en strålande vy över ön och kan njuta av dofterna från alla örter. Vi
fortsätter sedan ner till byn Maslinca och sedan tillbaka till Stomorska där båten väntar.
Lunch ombord och sedan stävar vi in i Splits hamn med båten. På kvällen kan vi utforska
Splits gamla stadskärna med kända Diocletians palats. Övernattning i Splits hamn.

Dag 8

Farväl till Båtcyklingen i Kroatiens övärld
Frukost
Efter frukost checkar vi ut vid niotiden för vidare hemresa efter en händelserik vecka i den
kroatiska skärgården.
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