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Kroatia, Montenegro og Bosnia   11.-18.10.2023 

Bli med på en avslappende og oppdagelsesrik høsttur til solfylte Kroatia. I løpet av 

turen vil du både få oppleve Montenegro, Bosnia og flotte kroatiske øyer. I tillegg til 

dette vil det være tid til å nyte høstsolen, både ved bassenget på hotellet, og i de 

sjarmerende gatene i byen Cavtat som vi bor i. Bli med og få noen siste solstråler på 

kroppen før vinteren ankommer Norge!  
 

Dag 1 Avreise 

Avreise med Lufthansa fra Bergen Lufthavn Flesland kl. 06:15, ankomst Frankfurt kl. 08:30. 

Videre kl. 10:25, ankomst Dubrovnik kl. 12:10. Ved ankomst transfer med egen buss til 

hotellet vårt. Vi bor på hotell Croatia Cavtat, et 5 stjerners hotell med nydelig kystnær 

beliggenhet. Alle rommene har balkong, og hotellet har flotte fasiliteter som flere 

restauranter, piano bar, innendørs og utendørs basseng, sauna, frisør og muligheter for SPA 

behandlinger. Middag på hotellet.  

Nettside hotellet: https://www.adriaticluxuryhotels.com/hotel-croatia-dubrovnik-cavtat/

  

Dag 2 Dubrovnik 

Frokost. Formiddagen brukes slik man selv måtte ønske, nyt fasilitetene på hotellet og 

utforsk Cavtat. På ettermiddagen kjører vi med buss til Dubrovnik. Vi følger en lokalguide 

som viser oss noen av Dubrovniks perler. I tillegg blir det tid til å utforske byen på egenhånd. 

Middag spiser vi i Dubrovniks gamleby (inkl.), før bussen kjører oss tilbake til hotellet.  
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Dag 3 Utflukt til Montenegro 

Denne dagen drar vi på utflukt til Montenegro etter frokost. Bussen henter oss på hotellet. 

Vi besøker Kotor, en gammel, sjarmerende havneby som ligger ved den nordlige delen av 

Montenegros kystlinje. Byen har en fantastisk beliggenhet nært både kyst og fjell. Med oss 

har vi en lokalguide som viser oss hva Kotor har å tilby. Lunsj spises på valgfritt sted i byen, 

før vi møtes igjen for å kjøre til Budva, et solrikt reisemål i Montenegro, kjent for sine flotte 

strender langs Adriaterhavet. Etter noen timer i Budva kjører bussen oss tilbake til hotellet. 

Middag på hotellet.  

 

 

 

Dag 4 Avslappende dag i Cavtat 

Dagen er til fri disposisjon. Her kan man velge mellom å slappe av på en solseng ved 

bassenget, ta seg en tur i hotellets spaområde, vandre på stiene langs kysten eller man kan 

utforske Cavtat. Denne gamle byen utenfor Dubrovnik er en idyllisk liten fiskerlandsby. 

Havneområdet er landsbyens hjerte, og langs kaia finner du lunsjrestauranter, barer, kafeer 

og små butikker. Middag inkl. på hotellet.  Denne dagen skal nytes! 
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Dag 5 Utflukt til Mostar, Bosnia 

Etter en god frokost på hotellet drar vi på utflukt til Mostar i Bosnia. På veien stopper vi 

innom Vid, Metkovic – en Kroatisk landsby får en 1,5 timers båttur gjennom Neretva-elven til 

Momici. Vi spiser felles lunsj (inkl.) i Momici før turen fortsetter til Mostar, hvor det blir tid til 

å utforske byen og se utsikten fra den berømte broen. Vi drar tilbake mot Cavtat ca. kl. 

16:30. Middag på hotellet.  

 
 

Dag 6 Båttur gjennom Elafitiøyene 

I dag skal vi oppleve noen av Kroatias mange øyer. Vi drar på båttur gjennom Elafitiøyene, 

hvor vi vil ha et par stopp underveis med bademuligheter på noen av øyene. Øygruppen 

ligger i Adriaterhavet, og den består av totalt 13 øyer. Lunsj blir servert på båten (inkl.). 

Middag på hotellet.  

 

Dag 7 Dag i Dubrovnik  

Siste dag i Cavtat brukes valgfritt. Enten på hotellet, ved stranden eller i byen. På kvelden 

møtes vi til en hyggelig avskjedsmiddag i Cavtat (inkl.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 8 Hjemreise 

Tid for hjemreise. Etter en god frokost og noen timer på hotellet blir vi hentet med buss som 

kjører oss til Dubrovniks flyplass. Vi flyr med Lufthansa kl. 16:45, ankomst München kl. 

18:20. Videre kl. 19:00 til Frankfurt (20:00), og videre fra Frankfurt kl. 21:20, med ankomst 

Bergen lufthavn kl. 23:20. 
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Reisefakta 
 

Dato:  11.-18.10.2023 

 

Pris: kr 19 490,-  

 

Påmeldingsfrist:  07.08.2023 

 

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure 

 Fly Bergen lufthavn – Dubrovnik t/r med Lufthansa inkl. bagasje 

 Overnatting 7 netter i rom med balkong på  5* hotell inkl. frokost 

 Middag på hotellet 5 dager 

 Busstransport i egen buss iht. program 

 Norsktalende lokalguide i Dubrovnik og Mostar, engelsk i Kotor 

 Båttur på Neretva-elven inkl. snacks, lunsj dag 5 

 Utflukt til Elafiti-øyene inkl. piknik lunsj dag 7 

 3-retters middag i Dubrovniks gamleby dag 2 

 Avskjedsmiddag i Cavtat dag 7 

 
 

Ikke inkludert: 

 Enkeltromstillegg 7 netter: kr. 3675,-  

 Evt. tips til lokalguide, sjåfør, hotell personal etc. 

 Drikke på måltidene med mindre annet blir opplyst 
 

Påmelding til Boreal Adventure: Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord  

Telefon 51 82 02 10  / epost reiser@boreal.no   

 

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 

påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn slik at det blir riktig på flybilletten (navne endring kan medføre merkostnader).  
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