Vinkrydstogt langs Dalmatiens storslåede kyst og mellem øerne
Dubrovnik – Mljet – Hvar – Bol - Split – Korčula – Šipan – Dubrovnik
10. – 17. oktober 2020
Katarina Line arrangerer i oktober et vinkrydstogt til Dalmatien med deres superior deluxe
skib MS Riva. Skibet har samme høje standard og service som de mest eksklusive skibe,
der sejler på de Europæiske floder, men det er mere eksklusivt, fordi der kun er 18
kahytter ombord, hvilket svarer til max. 40
passagerer. Der sejles om dagen på Adriaterhavet, men altid mellem kysten og øerne,
aldrig på åbent hav, så der er som regel ingen
søgang, og man er tæt på det flotte sceneri.
Det er muligt hver dag at bade i det lune og
krystalklare vand. Alle dage er der god morgenbuffet og hjemmelavet 3 retters frokost
(undtagen de dage, hvor der er frokost ude)
samt 3 middage ombord. Sidst på eftermiddagen lægger skibet til i en mindre havneby og
bliver liggende for anker natten over, så gæsterne kan opleve de små byer med guide og
på egen hånd og tre aftener kan spise middag i land i magelig gåafstand fra skibet.
Vi kommer til at smage masser af god vin, og ikke kun Plvac Mali, som både Primitivo og
Zinfandel stammer fra. Det fungerer virkelig godt! Se skibet her:
https://www.katarina-line.com/ships/deluxe_superior_2018#!/15/142/Riva%20
Morgenbuffet alle dage + F=frokost, VS=vinsmagning, M=middag
Vinguide: Ruth Tilgaard, assisteret af skibets kroatiske guide, som er med på hele turen og
engelsktalende lokalguider
Lørdag den 10. oktober København – Dubrovnik (M)
Der er afgang fra Kastrup på en virkelig godt forbindelse via Zagreb med Croatia Airlines afgang kl.
11.20 med ankomst kl. 15.15 til Dubrovnik.
Transfer til Dubrovnik havn Gruz, hvor matroserne
står klar til at hjælpe os ombord. Vi får lige tid til at
finde vores kahytter, før der er afgang til guidet tur i
den gamle by med mange smukke renæssance
bygninger. Dubrovnik er en af Europas smukkeste
byer. Vi tager cable car’en til Srđ bjerget, hvorfra
der er en enestående udsigt over den gamle bys
røde tegltage.
Tilbage til skibet, hvor middagen serveres. Vi ligger for anker for natten I Dubrovnik.
Søndag 11/10
Dubrovnik – Korčula (F+VS)
Vi letter anker og sejler mod øen Korčula, som først og fremmest er kendt, fordi Marco

Polo blev født her. Vi stopper for frokost i en af de smukke, isolerede bugter, som vi
passerer på vej dertil.
Tidligt på eftermiddagen ankommer vi til øen Korčula, hvortil der er knyttet et utal af
legender og fortællinger, som vi kommer til at høre om på vores eftermiddagstur med lokalguide, som vil vise os byens fine monumenter, som vi får lejlighed til at se senere på
Vi kører vi en panoramatur, som bringer os via den flotte sandstrand Lumbarda til vingårdsbesøg med smagning til snacks.
Vi bliver liggende i Korčula for natten, så vi kan spadsere i byens charmerende gader med
sildebensmønstret belægning og spise middag for egen regning på en af byens mange
restauranter.
Mandag 12/10
Korčula – Hvar (F+VS)
Tidligt om morgenen sejler vi mod Hvar, den
længste ø i Adriaterhavet, som er kåret som en
af verdens 10 smukkeste øer. Hvar kaldes ofte
”solskinsøen” og sammenlignes med franske St.
Tropez. Byen har en renæssance katedral med
sit originale tårn samt Europas ældste teater,
som er grundlagt i 1612.Hvar by har masser af
restauranter, barer og caféer og et underholdende natteliv. Vi spiser frokost ombord på vej
mod Hvar. Fremme i Hvar, starter vi med at køre
til vingårdsbesøg, hvor vi også smage olivenolie og lokale produkter. Derefter besøger vi lavendelmuseet og hører om øens
lavendelolieproduktion. Om eftermiddagen er der guidet bytur i Hvar.
Vi ligger for anker natten over i Hvar og spiser middag i land (for egen regning). Der er
masser at vælge imellem, det ene sted mere fristende end det andet.
Tirsdag 13/10
Hvar – Blue Cave – Vis (F+VS+M)
Vi sejler tidligt mod den lille ø Bisevo for at besøge Blue Cave/Den Blå Grotte, som er et
flot naturfænomen. Solens stråler passerer gennem en åbning under vandet og oplyser
hulen med et stærkt blåt lys, som virker nærmest overnaturligt, især hvis man kommer
uden for sæson, så man kan opleve det uden mange andre besøgende.
Besøget er frivilligt og koster 14€.
Frokost ombord, mens vi sejler videre til øen Vis, som tidligere var en af Jugoslaviens
strategiske marinebaser og derfor lukket for offentligheden. På grund af denne isolation
har Vis bevaret en helt speciel charme, her kan man opleve uforfalsket gammeldags
Middelhavsstemning. Vis by ligger på øens nordside, tæt ved det antikke Issa, som var et
af de første urbane centre i Kroatien. Vi besøger en familieejet vingård med en lang
tradition for at lave vin. Middag ombord. Vi ligger i Vis natten over.
Vis – Kuciste (Pelješac) (F+VS+M)
I dag er vores vindag. Vi sejler mod Pelješac halvøen, som er
kendt for sine gode vine. Frokost ombord før vi først på eftermiddagen kører til Orebic til vingårdsbesøg på den flotte vingård
Korta Katarina, som er resultatet af et amerikansk ægtepars drøm.
Den er bygget ved siden af et elegant og superlækkert hotel. Vi
kommer en tur rundt, før vi smager vinene. Videre til naboen
Miculic, et lille familieejet boutique vineri med prisvindende vine.
Kontrasten kunne ikke være større mellem den stilrene luksus og
den hyggelige familievingård! Senior har et af Dalmatiens flotteste
gedebukkeoverskæg! Her spiser vi middag, før vi vender tilbage til
skibet, som bliver liggende i Pelješac.
Onsdag 14/10

Torsdag 15/10
Kuciste (Pelješac) – Ston – Maliston - Slano (VS+M)
Efter morgenmaden sejer vi til Trstenik, som har et interessant vinmuseum. Vi ser
museet og bliver meget klogere, før besøget slutter med en god vinsmagning med
snacks. Herfra til den charmerende middelalderby Ston, der i 1300-14000 tallet fik opført
en 7 km. lang mur med 40 tårne og 5 forter. Halvdelen af tårnene står stadig, om end
muren er blevet nogle km. kortere. Muren blev opført som en ydre forsvarslinje for
bystaten Dubrovnik mod osmannerne og for at beskytte den værdifulde saltudvinding i
området. Muren er en af de længste i verden efter Den Kinesiske Mur. Vi ser det imponerende bygningsværk, før vi besøger saltudvindingsbassinerne. Herfra er der kun et kort
stykke vej langs kysten til søsterbyen Maliston,
som er bygget sammen med Ston og som er
kendt for sine fine østers. Her besøger vi en
østersfarm og hører om østersproduktionen, før
vi smager på de delikate østers. Tilbage til skibet,
som sejler til Slano, hvor der kastes anker for
natten.
Om aftenen er der Captain`s middag med live
underholdning ombord.
Fredag 16/10
Slano – Dubrovnik (F)
Vi sejler tidligt mod Dubrovnik og spiser morgenmad undervejs. Sejlturen langs denne del
af kyster er specielt spektakulær - den berømte britiske forfatter Georges Bernard Shaw
omtalte den som “heaven on earth”.
Frokost ombord, før vi ankommer til Dubrovnik tidligt på eftermiddagen. Forinden sejler
kaptajnen os en flot tur langt Dubrovniks gamle bymur. Vi bliver liggende i Dubrovnik havn
GRUŽ for natten. Er der stemning for det kan vi spise middag (for egen regning) på en
fantastisk Michelinrestaurant 360 grader, hvor man sidder på selve Dubrovniks bymur.
Det er en stor oplevelse!
Lørdag 17/10
Dubrovnik – København
Efter morgenmaden er formiddagen fri. Der er marked på pladsen, hvor skibet ligger for
anker, eller man kan tage ind til Dubrovniks gamle by og gå en tur på bymuren eller blot
hygge sig i byen eller på skibet, indtil vi skal i lufthavnen, hvorfra Croatia Airlines afgår kl.
15.55 via Frankfurt til København med ankomst kl. 21.50.
Pris 17.400 kr i Deluxe Superior kahyt på lower deck. Tillæg dobbelt brugt som sgl 6.000
Tillæg for Deluxe Superior kahyt på Upper deck 2.660.Tillæg brugt som sgl. 7.300
Tillæg for Deluxe Superior VIP-kahyt up Upper deck 3.525. Tillæg brugt som sgl. 7.800
Prisen inkluderer:
• Fly København-Dubrovnik retur med Croatia Airlines (internetpris pr. 3-2020) med
indskrevet bagage
• Tranfers lufthavn-skib retur
• 7 nætters kryds i deluxe superior kahyt med en-suite badeværelse
• Velkomstreception med cocktail
• Morgenmadsbuffet hver morgen
• 8 x 3 retters måltider (5 frokoster og 3 middage) plus snacks i land
• 1 glas vin eller øl per måltid pr. person pr. dag
• Vand ad libitum fra vanddispenser
• Kaffe og te ad libitum hele dagen
• Masser af frisk frugt
• Smagning af olivenolie og vin ombord

•
•
•
•

Live underholdning til Captain’s dinner
Visitor’s taxes & havneafgift
Bagagehåndtering
Gratis wi-fi om bord

•
•

Kroatiske tour manager, som er med hele på turen
Dansk rejseleder

Oplevelser:
• Guidede ture i: Dubrovnik, Hvar, Korčula og Ston
• Spektakulær sejlads langs Dubrovniks bymur
• Transfer fra Dubrovnik havn til Dubrovnik gamle by for sightseeing
• Dubrovnik cable car
• Panoramisk tur gennem vinmarkerne på Kortula med vinsmagning
• Besøg lavendelmusset i Hvar samt olivenolie og vinsmagning i Hvar
• Vinsmagning på familiejet vingård i Vis
• Besøg og vinsmagning på 2 vingård på Peljesac halvøen samt vingårdsmiddag
• Besøg vinmuseum med vinsmagning med snack i Putnikovic
• Besøg saltudvindingsfar og Ston muren
• Østersmagning
Besøg den Blå Grotte er frivilligt og koster14€.
Drikkepenge er ikke inkluderet. Efter eget valg. Anbefalet 15€ om dagen.

Tilmelding hurtigst muligt af hensyn til flyprisen
Ret til ændringer forbeholdes 6-2020

TILMELDINGSKUPON til Kroatien kryds 10-17/10 2020

Undertegnede tilmelder sig rejsen til Kroatien med _____ pers.
Fulde og korrekte navne. Navne skal være i overensstemmelse med passet:
Passager 1: ____________________________________________________________
Passager 2: _____________________________________________________________
Fødselsdato, pasnummer, udløbsdato og nationalitet som anført i pas:
(Bruges til indcheckningslister til hotellerne, så man slipper for at aflevere passet)
Passager 1 pasinfo:

______________________________________________________

Passager 2 pasinfo: _______________________________________________________
Adresse:

______________________________________________________________

Postnummer: _______________ By: _________________________________________
Tlf. dag: __________________Mobilnummer: _______________ e-mail: _____________
Ønsker twin dobbeltkahyt to enkeltstående senge: __________________________
Ønsker grand lit dobbeltkahyt med én bred seng: ___________________________
Ønsker Deluxe Superior kahyt på Upper deck mod tillæg 2.660 pr. person: ___________
Ønsker Deluxe Superior VIP-kahyt på Upper deck mod tillæg 3.525 pr. person: _______
Ønsker dobbeltkahyt brugt af 1 person:
lower deck 6.000 kr: ____ upper deck superior 7.300 kr: ____ VIP 7.800 kr: _____
Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris: ___________________________
(skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum)
Depositum for rejser i Europa DKK 3.500 pr. person, som opkræves efter tilmelding.
Restbeløbet opkræves til betaling 10 -12 uger før afrejse.
Kuponen sendes til De Danske Vinrejser, Magstræde 7, 1204 København K.

