PROGRAM: VANDRING I KROATIENS
NATIONALPARKER
7 frukostar, 5 luncher och 6 middagar inkluderad

Dag 1

Starigrad
Middag
Ankomst med flyg till Split och buss till Starigrad och Hotel Vicko, där en god middag väntar
oss.

Dag 2

Vandring Velika Paklenica
Frukost, lunch, middag
Veckans första vandring gör vi i ravinen Velika (stora) Paklenica med sina kalkstensklippor
dit klättrare från hela världen söker sig. Vi vandrar upp till fjällstationen Dom u Paklenice där
vi äter vår lunch, varefter vi fortsätter uppåt mot ravinens äldsta spår av bostäder. Vi beger
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oss sedan ner genom dalen och njuter av de vackra vyerna.

Dag 3

Vandring Velebit
Frukost, lunch, middag
I dag tar vi oss norrut längs med kusten mot Velebit, en lite mer ”okänd” nationalpark men
väl så vacker. Vi vandrar genom bokskog och vidare upp längs en kam till toppen Sadikovac
på 1268 m.ö.h. Därifrån har vi vacker utsikt in över land samt ut mot havet och öarna Pag
och Rab. Stigen slingrar sig sedan nedåt genom bokskogen, ut över öppna fält och slutligen
kommer vi ned till en skidstation där vi avslutar dagens vandring.

Dag 4

Övandring utanför Zadar
Frukost, lunch, middag
Idag åker vi söderut mot Zadar och tar färjan ut mot ön Uglian. Vi vandrar med utsikt mot
kustremsan och bergens toppar vid som sträcker sig högt upp bakom de små byarna längs
kusten. På kammen möts vi av en 360-gradersvy över havet och Kornati-öarna. Lunchen
intas på en liten fiskrestaurang och denna dag har vi även möjlighet till bad i klart vatten
innan vi tar båten tillbaka för ett besök i Zadars historiska centrum.

Dag 5

Vilodag
Frukost
På vilodagen kan man välja att ta det lugnt på någon av stränderna, göra en halvdagsutflykt
till droppstensgrottan Moritske eller varför inte ta bussen in till Zadar för att fortsätta att
utforska staden med dess vattenorgel och kanske stanna kvar till kvällen för att se den
berömda solnedgången? För den som vill tillbaka till nationalparken ligger huvudentrén på
gångavstånd från vårt hotel och man kan även göra en enel kustvandring på egen hand.

Dag 6

Vandring Bojin-massivet
Frukost, lunch, middag
Vi börjar vandringen högt uppe i bergsmassivet bakom vår by, en annan del av Paklenica. Vi
vandrar upp till högplatån Velika Rujno som tidigare användes som sommarbete av traktens
bönder. Numera har många Starigrad-bor sina sommarhus här uppe. Vi besöker kapellet som
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ligger vackert beläget på den stora platån. Vandringen går sedan upp till Bojin varifrån man
har en fin vy över kusten västerut och Velebit-massivet österut.

Dag 7

Vandring Plitvice-sjöarna
Frukost, lunch, middag
Idag väntar Kroatiens främsta sevärdhet: nationalparken Plitvice som ligger knappt två
timmars bussresa från Starigrad. Nationalparken är känt för sjösystemet där nivåskillnader
har skapat naturliga vattenfall och raviner. Träbroar och eldrivna båtar underlättar för
besökaren att ta sig runt. I området finns gott om serveringar.

Dag 8

Farväl till vandringsresan i Kroatien
Frukost
Vi återvänder till Sverige efter en härlig naturupplevelse i Kroatien.
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