PROGRAM: KAJAKKFERIE I KROATIA
7 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Fra Dubrovnik til øya Lopud
Lunsj, middag
Vi flyr via Munchen til Dubrovnik. Herfra venter det oss en flott fergetur (ca 50 min) til øya
Lopud hvor vi blir møtt av våre guider. Lopud er en svært sjarmerende øy, her bor 200
innbyggere til vanlig, det er bilfritt med unntak av noen få «golfbiler» som får frekventere
øyas småveier til faste tider. Her er det sykkel og båt som «ruler»! Vi fordeler oss i hyggelige
familiedrevne B&B for de fire neste nettene. Disse ligger i gangavstand til hverandre, og
både frokost og måltider for øvrig spiser vi felles.
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Dag 2

Vår første dag med kajakk!
Frokost, middag
Lar du deg friste med et bad før frokost, kanskje? Vi samles til god frokost ved langbordet
utendørs, og all frukt og grønt vi serveres er fra familiens egen hage. Mer ureist blir det
ikke! Så er vi klare til å hoppe i kajakken! Det vil si, først får vi en innføring i teknikk og
sikkerhet samt instruksjoner fra våre kajakkguider i den beskyttede bukta. Deretter padler vi
sammen til sandstranden Sunj som ligger på motsatt side av øya. Her blir det også tid til å
slappe av, lunsje og bade! På ettermiddagen får vi strukket på bena når vi følger sti og
småveier en 15 minutter tilbake til havnen i Lopud, mens vi nyter den flotte utsikten.

Dag 3

Vi padler fra Sunj Beach til øya Kolopec
Frokost, lunsj
Etter frokost varmer vi opp ved å gå den korte turen til Sunj Beach hvor vi starter padlingen
til Kolocep – øya som byr på den mest dramatiske kystlinjen i Kroatia. Fra yttersiden lar vi
oss imponere av bratte klipper med furutrær som toucher krystallklart vann, huler og
grotter. På innsiden av klippene finnes to strender og et par små fiskelandsbyer Grnje og
Donje Celo. Her blir det litt tid til å nyte det herlige vannet og utforske øyas grotter. Lunsj
spiser vi på en hyggelig tradisjonell fiskerestaurant, men kjøtt- og vegetarretter er også
mulig å bestille. På ettermiddagen padler vi tilbake til Sunj Beach. Våre guider arrangerer
med felles middag i kveld for de som ønsker det.

Dag 4

Fri dag - gjør hva du vil!
Frokost, middag
Slapp av på stranden, utforsk øya til fots på fine stier og nyt den fantastiske utsikten over
Elafiti-øyene! Uansett valg, på kvelden skal vi til en lokal gård for middag. Det tar 30
minutter å gå til gården, men belønningen venter: En herlig kroatisk middag tilberedt «under
the bell» som det kalles når kjøttet tilberedes på en lokal og tradisjonell måte. Måltidet
består av organiske produkter, rett fra gårdens egen avling. Kan det bli mer kortreist? Gjør
klar lommelykten for vår gåtur tilbake, her finnes nemlig ikke mye gatelys, men er månen
oppe, følger den oss med sitt lysskinn.
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Dag 5

Vi padler fra Sunj Beach til Sudjuradj
Frokost, lunsj
Etter frokost gjør vi bagasjen klar til transport. Den skal med båten til naboøya Sipan og vårt
overnattingssted. Vi derimot starter dagen med en liten gåtur til Sunj Beach fra hvor vi
padler til Sipan, den største og mest befolkede av Elafiti-øyene med sine rundt 500
beboere. Rå og rustikk og med vakker estetikk. Her passerer vi Lopuds indre kystlinje. Dets
milde vinter-klima, ideelle beliggenhet og fruktbare og fjellrike dal ligger mellom to rygger
av sandsten, og er en utfordring for enhver besøkende. Mye av øya er overgrodd av
middelhavs maquis, men er også rik på olivenlunder og vinmarker. Den sjarmerende
fiskerlandsbyen Sudjuradj vil overraske deg med sine tradisjonelle sandstenshus og -slott fra
renessansetiden.
Etter lunsj lar vi kajakkene bli igjen og tar bussen de 5 km til Sipanska Luka. Her sjekker vi inn
på vårt B&B. Våre guider arrangerer felles middag på hyggelig restaurant i kveld om du
ønsker å bli med.

Dag 6

Sykkeltur på Sipan
Frokost, lunsj
Nye opplevelser står i kø når vi i dag skal oppleve øya fra sykkelsetet! Det har vært jordbruk
på Elafiti-øyene siden antikken – olivenoljen og vinen herfra var ettertraktet blant
Dubrovniks adel, som også brukte øyene som feriested når sommeren var på sitt varmeste.
På sykkel passerer vi områder med olivenlunder og vinmarker hvor naturen og de historiske
bygningene anses som unike. Sipan har en fascinerende historie som omfatter både pirater,
aristokrater og erobrere og inkluderer borger, herskapelige sommer-residenser, et kloster
og et utall kirker i renessanse- og barokkstil. Vi besøker slottet Stjepovic Skocibuha og lærer
litt om livet på øya på 1500-tallet.
Dagens lunsj inntas på en lokal gård hvor familien Dnicic produserer sin egen vin og
olivenolje. Her nyter vi en deilig og lett lunsj og deres gode, fyldige rødvin! Du får mulighet
til å kjøpe med deg både vin og olivenolje hjem. På ettermiddagen sykler vi de få
kilometerne tilbake til Sipanska Luka. Blir du med på felles middag i kveld?

Dag 7

Kajakk fra Sudjuradj til øya Ruda
Frokost, middag
Uken går fort i godt selskap, og i dag er det vår siste dag med padling når vi skal fra
Sudjuradj til Ruda. Her opplever vi nydelige grottelandskap og øya Ruda med sitt
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Middelhavsterreng. Selvsagt blir det en svømmetur, og vi svømmer inn i Green Cave før vi
fortsetter vår padling langs innersiden av øya Sipan hvor vi utforsker dens fascinerende
kystlinje. I dag lunsjer vi på en restaurant som byr på den mest fantastisk utsikt. Etter lunsj
padler vi tilbake til Sudjuradj og busser eller sykler de fem kilometerne tilbake til Sipanska
Luka. Vi møtes til hyggelig avslutningsmiddag i kveld. Nå er det tid for å oppsummere ukens
ferieopplevelser og – minner!

Dag 8

Hjemreise
Frokost
Om morgenen venter en times fergetur tilbake til Dubrovnik. I dag skal vi få oppleve den
vakre gamlebyen med de sjarmerende, brostensbelagte gatene og høre litt om byens
fascinerende historie. En dyktig guide tar oss med til hovedgaten Stadun, Onofrio-fontenen,
Sponza-palasset, Dubrovniks vakre katedral, Rector-palasset som en gang var hovedsenteret
i republikken Dubrovnik, og den gamle havnen. Og gjett om det etter denne lille runden
smaker med lunsj på en lokal restaurant! Etter lunsj reiser vi til flyplassen, og via Munchen
tilbake til Oslo.
Takk for en herlig kajakkferie i Kroatia!
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