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TURFAKTA  
Avreise: 8. september • Varighet: 8 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes

Turprisen inkluderer: Buss til Værnes t/r, flyreise med Norwegian 
Trondheim – Dubrovnik t/r, busstransport flyplass - hotell i Dubrovnik 
t/r, 7 overnattinger på Valamar Hotel Tirena i Dubrovnik, 7 frokoster, 
4 lunsjer, 7 middager, alle utflukter med norsktalende lokalguide og 
transport (buss og båt) i henhold til programmet, og reiseleder fra 
Orklareiser.

Pris pr. person: kr 17.800,- 
Tillegg for enkeltrom:  kr. 5.700,-

Alle lunsjer er inkl. drikke (mineralvann, øl eller vin).

Valuta: Kroatiske kuna, Euro (Montenegro) 
og Konvertibilna mark (Bosnia-Hercegovina).  
Denne reisen krever gyldig pass.
  

– MED BESØK I BOSNIA–HERCEGOVINA OG MONTENEGRO
Dubrovnik er uomtvistelig en av Europas vakreste byer og byr på 

en sjelden sjarm og atmosfære. Her reflekteres historien gjennom 

palasser, klostre, søyleganger og vakre portaler, alt omgitt av en 

22 meter høy bymur. 

Beliggenheten er ideell og klimaet enestående med varme, tørre 

somre og milde vintre. Vegetasjonen er subtropisk og fremfor alt 

er byen en uforglemmelig opplevelse når det gjelder arkitektur og 

kunsthistorie. På vår byvandring får vi se mange av de mest kjente 

bygningene. 

Dubrovnik er også et godt utgangspunkt for spennende utflukter. 

Vi skal på marked og folklore underholding i den lille landsbyen Cilipi, 

og spiser lunsj på Restaurant Konavoski Dvori, som er innredet i en 

gammel mølle ved elva i Konavledalen. 

Det blir også en heldagsutflukt til Mostar i Bosnia-Hercegovina som 

har sitt navn etter den gamle broa Stari Most. Mostar ble tatt opp på 

UNESCOs verdensarvliste i 2005. 

En båttur til De Elafitiske Øyer og en interessant heldagsutflukt til 

Montenegro, der vi bl.a. skal besøke Perast, øya Gospa, og Kotor, 

står også på programmet.

En så innholdsrik ferie i sol og varme skal du lete lenge etter!

  

  

Herlige dager i Dubrovnik, Kroatia

Mostar
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KROATIA – SIDE 2

REISERUTE
Lørdag 8. september: 
Buss til Værnes – Flyreise til Dubrovnik med Norwegian
Fra Værnes kl. 16:00 direkte til Dubrovnik kl. 19:20

Søndag 9. september: 
Utflukt til Cilipi & Konavledalen & sightseeing i Dubrovnik
Folklore oppvisning og marked i Cilipi, lunsj på Restaurant Konavoski Dvori 
– innredet i en gammel mølle ved elva i Konavledalen. 
Sightseeing i Dubrovnik med lokalguide.

Mandag 10. september: Heldagstur til Mostar i Bosnia-Hercegovina 
med lokalguide og inkl. lunsj

Tirsdag 11. september: Båttur til De Elafitiske Øyer inkl. lunsj

Onsdag 12. september: Fridag i Dubrovnik

Torsdag 13. september: Heldagstur til Montenegro 
med lokalguide. Vi besøker Perast, Kotor og Gospa. Lunsj inkludert.

Fredag 14. september: Fridag i Dubrovnik

Lørdag 15. september Flyreise direkte til Værnes – hjem
Fra Dubrovnik kl. 20:00 til Værnes kl. 23:20. Busstransport hjem.

Restaurant Konavoski Dvori
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Gospa

Perast

Kotor
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