Cykeltur i Kroatien – 7dages cykeltur ved den kroatiske Skærgård – region Kvarner (øerne Pag og Rab)
Kort beskrivelse af turen – med i prisen:













7 overnatninger i de private lejligheder.
o Moderne lejligheder ved første række til havet.
o Lejligheder (typeA til 6 personer og typeB til 4 personer) ligger ved havet og består
af 2-3 soveværelser, fuldudstyret køkken, 1-2 badeværelser, terrasse/balkon med
havudsigt. Alle lejligheder har TV-SAT, klima/varme, WIFI, pengebokse mm.
o Huset er udstyret med vaskemaskiner.
7*morgenmad.
Leje af Giant (Talon, Revel) cykler i 6 dage.
4 cykelture på øen Pag. Med guide og teknisk support.
1 cykeltur på øen Rab. Med guide og teknisk support.
Færgen til øen Rab.
Alle skatter og afgifter.
Tilbuddet er gældende for alle grupper på minimum 10 personer.
Tilbuddet er gældende i perioder 20.4-23.6.2018 og 1.9-1.11.2018
Prisen: 4250 DKK/person
Rabat i tilfælde I tager jeres egne cykler med: 500 DKK

Praktiske informationer:








Ruterne er, i udgangspunktet, krævende eller udfordrende. Der cykles mellem 50 – 70 km
hver dag. Alt afhængig af gruppens humør kan disse forkortes.
Jeres erfarne cykelguide er også jeres vært og det er ham, der skal guide og opvarte jer
igennem jeres ophold.
Alt afhængig af gruppens dagshumør kan ruterne også aftales på stedet. Værten er
forstående, fleksibel og serviceminded.
Der cykles på asfalterede veje og grusveje.
Nærmeste lufthavn: Zadar
Nærmeste by: Novalja
Afstande til restauranter og lignende: under 500 m.

Ikke inkluderet i pris:




Transport fra Danmark
Eventuel shuttle mellem lufthavn og huset.
Ekstra måltider, drikkevarer og lignende.
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Detaljeret beskrivelse af cykelturen
Dag1: Ankomst til lejligheder
Velkomstdrik og indlogering i lejligheder. Introduktion af cykler, ruter og de praktiske i forbindelse
med opholdet
Dag2: ruten ”Olivenplantagen”
Længde: 40 – 50 km. Ruten er krævende. 5 timer.
Efter morgenmaden, hvor ruten introduceres detaljeret går turen mod den vestlige del af øen, den
mest eksotiske del af øen. Vi holder pausen i en lille landsby hvor vi spiser let frokost. Selve
plantagen består af 80.000 oliventræer.

Dag3: ruten ”Stenbruddet”
Længde: 50 km. Ruten er udfordrende. 6 timer.
Efter morgenmaden, hvor ruten introduceres detaljeret går turen mod den nordlige del af øen, den
mest barske del af øen. Vi besøger Viniyard Boskinac og holder pause. Vinsmagning med
pindemadder. Der køres langs havet med uforglemmelige panorama havudsigter. En del af ruten
kaldes også får Månelandings landskab, da naturen er barks.
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Dag4: ruten ”Byen Pag”
Længde: 70 km. Ruten er krævende/udfordrende. 6-7 timer
Efter morgenmaden, hvor ruten introduceres detaljeret går turen mod den vestlige del af øen, den
mest beboede del af øen. Vi holder pause i byens største by – byen Pag, og besøger den lokale
saltværk. Let frokost. Efter pausen går cykler vi til udsigtsposten ”Vjetrenjaca”, hvor man kan se
hele region Kvarner.

Dag5: hviledagen.
På hviledagen anbefaler vi en udflugt til storbyen Zadar – en af kroatiske TOP destinationer
Dag6: ruten ”Øen Rab”
Længde: 40 -60 km. Ruten er udfordrende. 5-6 timer.
Efter morgenmaden pakker vi vores cykler i værtens minivan og kører mod færgen, der tager os
til øen Rab. Vi cykler på øen Rab og besøger øens seværdigheder.
Dag7: ruten ”Øens højeste punkt (348 m)”
Længde: 50 km. Ruten er krævende. 5 timer.
Efter morgenmaden, hvor ruten introduceres detaljeret går turen mod den sydlige del af øen. Vi
klatrer op på øens højeste punkt og vi besøger en af Pags mejerier (oste smagsprøvning).

Dag8: afrejsedag
Efter morgenmaden tjekker vi ud.
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