
PROGRAM KROATIEN – 40 personer 

7 nätter 

 

 

 

Är du ute efter en gruppresa som skapar teamkänsla och minnen för livet? 

Då ska ni anlita oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAG 1 Ankomst till Split 

Svensktalande färdledare möter upp på flygplatsen där transfer till hamnen väntar. 

Båttur på 50 min över till ön Brac. Ny buss inväntar som tar er till hotellet.  

Incheckning och välkomst drink på terrassen. 

 

 

DAG 2 Ledig dag 

 

DAG 3 Utflykt till ön Hvar 6 timmar 

Promenad till fots från hotellet till hamnen i Supetar. Avgång från hamnen till ön Hvarmed lokal 
färja. 
Dagsutflykt inkl lunch. 
Skandinavisk guide under hela utfärden. 

 

 

 

 

 

 

 



DAG 4 Ledig dag 

 

DAG 5 Utflykt till Split 6 timmar 

Guiden hämtar på hotellet för promenad till fots från hotellet till hamnen i Supetar. 
Avgång från hamnen till Split med lokal färja. 
Sightseeingtur i Split med skandinavisk guide inkl 3-rätters lunch. 
Fri tid i Split.  

 

 

DAG 6 Ledig dag 

 

DAG 7 Ledig dag 

 

DAG 8 hemfärd 

Utcheckning efter frukost och transferbuss till flygplatsen. 

 

Bra att veta: 

- Valutan i Kroatien är Kuna.  100 kuna = ca 145 sek. Finns bankomater och banker i centrum 

om man vill växla på plats.  

- Badskor. Stränderna är steniga, därför bra med badskor. 

- Det går att dricka kranvattnet. 

- Trevliga restauranger runt hamnområdet och några utmed strandpromenaden där vi bor.  

- Apotek och livsmedelsaffär nära hotellet. 

- Dricks funkar som hemma. 

- Spa/behandlingar, pedikyr och manikyr finns på hotellet, prisvärt. 

- Behövs ingen adapter. Har samma eluttag som i Sverige 

- Samma tid som i Sverige 

- Man kan göra egna utflykter med lokalbuss som utgår från hamnen. Bussbiljett köps på 

bussen av chaufför. Endast kontanter. 



 

 

Riktpris baserat på 40 personer: 

 

Fr 9400kronor/person inkl flyg, del i dubbelrum inkl frukost och utflyktsprogram enl ovan 

 

 

Kontakta oss på AOB Travel redan idag för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta fram den bästa 
lösningen för just er gruppresa! Välkomna. 

 

 
040-456930 info@aobtravel.se 


