
Med bas i lilla Gradac, vid Adriatiska havet, kommer Zlatko Papac och Stipe Milic 
visa er sina favoriter längs Dalmatiens kust, i vackra Neretvadalen och charmiga 
Mostar. Stipe är född och uppvuxen i Sverige, men flyttade till Kroatien 1993. I dag 
äger han det flerfaldigt belönade, fyrstjärniga boutiquehotellet Marco Polo vid 
stranden i Gradac. Stipe och Zlatko har stor kunskap om regionen och tillsammans 
har de skapa denna unika resa vad gäller mat, vin och kultur.

Med hjärtat i Dalmatien
 - vin, mat & kultur i Kroatien

DAG 1: ArlAnDA - Dubrovnik 
Vi flyger till Dubrovnik där möter reseledaren 
och åker till den fascinerande Dubrovnik, där 
doftande citronträd, magnifika palmer och 
agaver pryder de vackra renässansträdgårdar-
na i de gamla stenpalatsen. Vi gör en guidad 
rundtur i staden, rik på historia, och med på 
UNESCO:s världsarvslista. Lunch och fritid för 
kaffe, glass mm eller shopping. Därefter fortsät-
ter resan till Gradac och vårt hotell Marco Polo. 
Välkomstdrink och middag på hotellet.  (M)

DAG 2: PoDAcA
En avkopplande förmiddag i Gradac, med 
tid för bad och promenader. På eftermid-
dagen åker vi till byn Podaca. Där får vi lära 
mer om oliver, från odling till provsmakning 
av olivoljor. Vi provar också på olika dalma-
tiska delikatesser, innan vi åker tillbaka till 
Gradac. På kvällen väntar en lite annorlunda 
överraskning a la Dalmatien!  (F, L ,M)

DAG 3: insPirAtion herceGovinA
I dag blir det vacker natur, historia, mat och vin 
i Hercegovina. Vi börjar med en båttur i natur-
parken Hutovo Blato, alternativt de makalösa 
vattenfallen i Kravica och sedan till den, lilla 
medeltida staden Pocitelj, med dess orienta-
liskt inspirerade arkitektur. Vidare till Mostar, 
bl a känd för den gamla bron (Stari Most). Vår 
lunch intar vi med bron i fonden. Dagen av-
slutas med middag på restaurangen Udovine, 
strax utanför Mostar. Vi besöker vinkällaren, 
provar husets viner och dess grappa, ser hur 
man bakar bröd på traditionellt sätt och nju-
ter av middagen tillsammans med regionens 
viner. Dagens värd är Zlatko. (F, L, M)

DAG 4: eGen DAG eller utFärD*
En ledig dag för vila och bad eller följ med 
på en exklusiv vintur. Vi samlas igen på ho-
tellet till kvällen för gemensam middag. Da-
gens värd är Stipe. (F, M)

UTFÄRD DAG 5 -  VINTUR TILLVAL:
Exklusiv heldagsutfärd inkl lunch, med 
båtfärd, besök på ostronodling & prov-
smakning, besök hos tre olika vinprodu-
center & provsmakning. (L)

DAG 5: troGir & sPlit
Vi åker till Trogir direkt efter frukost. Trogir 
är en riktig pärla på den dalmatiska kusten
(UNESCO:s världsarvslista). VI promenerar 
genom den pittoreska, lilla staden till en res-
taurang där vi intar vår lunch och njuter av 
utsikten mot strandpromenaden, hamnen 
och det gamla vakttornet. På eftermidda-
gen åker vi in till Split, för en guidad visning 
i det palats som den romerske kejsaren Dio-
cletianus lät bygga i slutet av 200-talet e. Kr. 
Han bodde där som lycklig pensionär. Pa-
latset ligger på UNESCO:s världsarvslista. Vi 
kommer tillbaka till hotellet i Gradac lagom 
till middagen. (L,M)

DAG 6: neretvADeltAt
I dag åker vi till det spännande Neretvadel-
tat. Romarna anlade här 200 år f.Kr staden 
Narona. 800 år senare angreps den, förstör-
des och glömdes. I slutet av 1800-talet åter-
upptäcktes staden och grävdes ut. Vi besö-
ker bl a Naronas arkeologiska museum och 
gör en båttur på deltats kanaler bland stora 
mandarinodlingar.  Vi äter lunch, typisk för 
området, bestående av en traditionell fisk-
gryta. Under eftermiddagen är vi tillbaka på 
hotellet. Dagens värd är Stipe. (F, L, M)

DAG 7: FriluFtsDAG & musik
Vi gör en vandring (ca 5 km) mot naturpar-
ken Biokovo. Vår guide lär oss om djur, in-
sekter, blommor, örter och annat som växer 
och lever i omgivningarna. Vandringen av-
slutas med en enkel picknick på en av de 
finaste utsiktsplatserna i området. Åter till 
Gradac och hotellet för lite vila. Till kvällen 
väntar oss en ”slow-food-gala-middag” med 
enbart regionala råvaror traditionellt tilla-
gade. Det blir sju rätter med det bästa som 
huset och regionen kan erbjuda. Varje rätt 
ackompanjeras av ett antal olika viner och 
sång och musik.  Dagens värd är Stipe. (F, M)

DAG 8: hemresA
Frukost och utcheckning. Transfer till flyg-
platsen och hemresa. Direktflyg hem till 
Stockholm Arlanda.  (F)
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FAKTA
erbJuDAnDe blomster-
FonDen - 700 kr rAbAtt

ert  Pris: 10 750 kr
ORD PRIS:  12 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
PREL AVRESA:  17/4 2018
i Priset inGår
•  Svensktalande reseledare
•  Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  7 frukost (F)
•  4 luncher (L)
•  7 middagar (M)
•  Vinprovning
•  Grappaprovning
•  Guidad rundtur Dubrovnik
•  Heldagsutfärd till Trogir & Split
•  Heldagsutfärd Hercegovinia
•  Halvdagstur med båttur i Neretvadeltat
•  Alla transporter enligt program
•  Övriga besök enligt program

tilläGG
Enkelrum:           2000 kr

tillvAl
Exklusiv vinutfärd: €140/pp
Utfärden bokas och betalas på plats

vårt hotell
Boutique Hotel MarcoPolo
www.hotel-marcopolo.com/en/

PreliminärA FlyGtiDer (sAs)
UT: Arlanda  08.40 - Dubrovnik 11.35
HEM: Dubrovnik 12.25 - Arlanda 15.20

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.


