Riviera Split
Split er næststørste kroatiske by, der ligger ved havet, og lige under bjerget Marijan. Derfor er opholdet en mulig blanding af
storbyferie, kulturferie, naturferie, aktivitetsferie og ikke mindst ”afslapningsferie”, alt efter jeres ønsker.
Sport













Sejlsport og sejlads*****
Vindsurfing****
Dykning*****
Tennis
Bjergbestigning, trekking
Vandreture
Mountainbiking
Rulleskøjter baner
Mulighed for alle holdsport (fodbold,
basketball, håndbold, volley, mm) hele
året rundt, udendørs og indendørs.
Adskillelige sportshaller
Adskillelige svømmehaller

Natur og kultur










Aktiviteter/udflugter









Besøg den historiske romerske by
Salona, lige udenfor Split.
Udflugt til fortet Klis fra det 7
århundrede.
Udflugt til UNESCO byen Trogir
Bådudflugter til pragtfulde øer Hvar,
Brac, Vis og Korcula.
National Park Krka
Sejltur til øen Ciovo med traditionelle
kroatiske sejlbåd Svanen
Udflugt til Medjugorje, katolsk
helligsted i Bosnien-Hercegovina.
Udflugt til park/bjerg Marjan, allerhelst
på en cykel – fantastisk udsigt.

Et vidunderligt mildt klima hele året rundt.
Om er sommeren temperatur omkring 30° C
Byen er byget omkring og i Diocletian
paladset, byget af romersk imperator
Diocletian for 1700 siden.
Split sommer – sommerprogram fyldt med
udstillinger, forestillinger og happenings.
Hele byen er et stort museum.
St. Duje katedralen og Jupiter Templet.
Etnografisk museum i den gamle bydel,
arkæologiske museum og Splits by museum.
Adskillelige gallerier, biografer, teatre.
Byens strand Bacvice

Andet










Fiskemarkedet og grønsagsmarkedet
Forskellige events som f.eks. Diocletian
nat, ”Open air teater”, Splits
musikfestival, børnefestivalen og mm.
Tre store indkøbscentre: Emmezeta,
Mercator og Jocker.
Adskilleliger restauranter
Diskotekker og natklubber.
Riva – havnepromenade fyldt med
cafeer, restauranter, spisesteder,
gadeboder, gadekunstere og meget
mere.
Rigtig meget mere.

Dk-Kroatien tilbyder ophold i byerne Seget, Trogir, øen Ciovo, Kastela, Stobrec, Podstrana, Omis og riviera center, byen Split.
Flere informationer om disse fås ved henvendelse til ferie@dk-kroatien.dk
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