Cykel och båt i Kroatiska övärlden, Norra
Dalmatien med MS Carpe Diem och MS
Dalmatino, 2021

Utresa från Zadar:
Carpe Diem
Lördagar 24/4, 1/5, 15/5, 5/6, 19/6, 3/7, 21/8, 18/9, 9/10, 16/10 2021.
Dalmatino
Lördagar 24/4, 8/5, 22/5, 29/5, 12/6, 19/6, 26/6, 10/7, 14/8, 28/8, 4/9, 11/9, 25/9,
2/10, 16/10 2021.
Resa hit
Närmsta flygplats är Zadar, ca 8 km från kajplatsen. Taxi fungerar bäst.
Fråga gärna oss om ni undrar över något. Parkeringsmöjligheter finns.

Denna tur tar er till norra Dalmatiens övärld
Cyklingen går över öarna Dugi Otok, Murter och Pasman. Fantastiska
naturscenerier, små lugna fiskebyar, badpauser i orörda badvikar, allt detta gör en
cykel & båtresa i Kroatiska övärlden till en oförglömlig upplevelse.
Programmet omfattar nationalparken Komatgen med oräkneliga öar och de
imponerande vattenfallen Krka, där delar av Winnetour-filmen spelades in.
Ni kan välja mellan 2 olika fartyg: M/S Carpe Diem, kategori A, med plats för
36 passagerare eller
M/S Dalmatino, kategori B, med plats för 26 passagerare.
Språk ombord är engelska och tyska. Gästerna kommer från många olika länder.
Cyklingen är sportig
Cyklingen kräver god grundkondition, samt vana att cykla i kuperad terräng.
Dagsetapperna ligger mellan 20 och 35 km, och det kan förekomma stigningar upp
mot 300 meter eller mer, men det finns gott om tid. Vägarna är mestadels
asfalterade och lågt trafikerade (utanför högsäsongen). Engelsktalande reseledare
finns ombord som cyklar med gruppen.
Cykelvägarna i Kroatien är inte så väl skyltade så vi rekommenderar att ni ansluter
till gruppen, men ni kan givetvis cykla i er egen takt, till förutbestämda
mötesplatser.
Om ni inte vill cykla någon dag går det bra att stanna ombord.

Ms Carpe Diem Kat A
Fartyget byggdes 2015/2016 och gick i trafik första gången våren 2016. Carpe Diem
tar 36 passagere i 18 dubbelhytter, (ca 8-10 kvm) alla med egen dusch och wc och
luftkonditionering.
Ombord finns salong med luftconditionering, ett soldäck på ca 250 kvm med 20
däcksstolar, board, bänkar och stolar under tak. En badplattform finns i aktern.
Fartyget har 11 dubbelhytter med s.k. fransk säng (140 bred), 5 dubbelhytter med 2
sängar på golvet och en enkelhytt. Dessutom en 3-bäddshytt med fransk säng och
en enkelsäng. Inga våningssängar.

Dag 2. Vir – Molat - Zverinak (ca 20 km, 250 höjdmeter)
Med båt till ön Molat, en liten fiskeby. Efter lunch ombord tar ni era cyklar och
cyklar till byn Zapuntel och sedan tillbaka till fartyget i hamnen.
Under eftermiddagen finns tillfälle till bad, och sedan seglar fartyget vidare till ön
Zverinac. Övernattning i hamnen i Zverinac.
Dag 3. Zverinac – Dugi Otok (ca 30 km, 530 höjdmeter)
Med båt över till Bozava på ön Dugi Otok, kallad ”den långa ön”, ca 44 km lång.
Cykelfärd till fyren Veli Rat på öns nordvästra udde. Vidare till den underbart
vackra viken Saharun för en simtur, sedan över Bozava och Dragove till Brbinj.
Slutligen med båt till Sali, den största staden på Dugi Otok ön.
Dag 4. Dugi Otok - Kornatiöarna – Sibenik (ca 10 km cykel, 200
höjdmeter)
MS Dalmatino Kat B
är en typisk kroatisk motorseglare. Fartyget är byggt år 1957 och ombyggd 1990 till
motorseglare för passagerar-trafik. Ombord finns en salong med aircondition och
ett stort soldäck med bord och stolar.
Fartyget har 13 dubbelhytter, alla utsides. 8 hytter ligger på huvuddäck och har ett
runt fönster, 5 hytter ligger på övre däck och har vanligt fönster. Storleken på
hytterna varierar mellan 4-5 kvm. Alla hytter har våningssängar, dusch och wc samt
aircondition. Det finns inga hytter under däck. Alla hytter har samma pris och
hyttfördelningen sker ombord.

Program
Utresedag lördagar
Dag 1. Zadar – Vir (ca 30 km på cykel, 200 höjdmeter)
Incheckning på MS Carpe Diem alt. MS Dalmatino i hamnen i Zadar mellan 11.3013.00. Era cyklar finns ombord. Välkomstdrink och presentation av personalen
ombord och ni får en liten snack. Er första cykeltur tar er över Kozino, Petrcane och
Zaton till Nin. Nin ligger på en liten ö som har broförbindelse med fastlandet, var
tidigare biskopssäte och tidvis också kungasäte. Fartyget ligger i Vir under natten.

rån Sali cyklar ni till nationalparken Telascica och tillbaka. Sedan styr fartyget mot
Kornati öarna medan vi äter lunch ombord. De 125 öarna bildar en nationalpark
och är nästan obebodda.
Ni får tid att bada innan fartyget seglar vidare mot Sibenik för övernattning.
Dag 5. Sibenik - Krka vattenfallen – Vodice (ca 20 km på cykel, 400
höjdmeter)
På morgonen kastar vi loss för att segla uppför floden Krka som vi sedan följer till
Skradin, strax före de berömda vattenfallen Krka. Per cykel fortsätter vi till sjön
Visovacko jezero, sedan tillSkradinski Bur, den kanske mest kända platsen vid
vattenfallen. Här Faller floden Krka ut i 17 olika vattenfall upp till 46 meter höga.
Ni kan ta en promenad i området och sedan per cykel tillbaka till Skradin för lunch
ombord, och med båt till Martinska och sedan på cykel till den omtyckta
semesterorten Vodice. Övernattning ombord i hamnen i Vodice.
Dag 6. Vodice – Ön Murter (ca 30 km per cykel, 270 höjdmeter)
Er cykeltur tar er idag till utsiktspunkten Okit och vidare över Tribunj till Tisno och
sedan över bron till ön Murter. Här gör ni en rundtur på ön till Slanica, centrum för
träbåtsbygge.
Övernattning ombord i Slanicabukten i närheten av fiskebyn Murter.
Dag 7. Slanica – Zadar (ca 30 km på cykel, 290 höjdmeter)
Medan vi äter frukost seglar vi till Tkon på ön Pasman. Med cykel över två olika
öar, Pasman och Ugljan, förbundna med en bro. Lunchpaus på ert fartyg i Preko,

sedan vidare med cykel till Ugljan och tillbaka till Preko. På eftermiddagen lägger
fartyget till i hamnen i Zadar och ni kan upptäcka Zadars historiska centrum.
Kvällen och natten tillbringas i Zadar.
Dag 8. Hemfärd
Utcheckning efter frukost (09.00)

Vad kostar resan?
Priset gäller per person i svenska kronor.

UTRESA: LÖRDAGAR MS Dalmatino. Kat B

Tillkommer hamnavgift och turistskatt som betalas kontant på plats 28€.

UTRESA: LÖRDAGAR MS Carpe Diem Kat A

Tillkommer hamnavgift och turistskatt som betalas kontant på plats 28€.

Våra uthyrningscyklar
Cyklarna är av hög standard, stadiga 21-växlade cyklar med handbroms, samt hjälm
om ni önskar hjälm. Cyklarna är utrustade med pakethållare och flaskhållare.
Möjlighet finns även att hyra en elcykel
OBS! För att få rätt cyklar behöver vi veta er längd. Meddela detta vid
bokningstillfället.

Allt detta ingår i resans pris:

•

7 nätter i dubbelhytt med dusch och wc enligt program

•

7 x halvpension, lunch eller middag beroende på program.

•

Lakan och handdukar ingår (2 st per person), ta med egna badlakan.

•

Reseledning ombord och under cykelturerna på engelska

•

Kartor och informationsmaterial på engelska/tyska

•

Entré till nationalparkerna Kornatiöarna och Krka vattenfall samt Telescica
naturpark

•

Guidad vandring på engelska i Sibenik och Zadar

•

Service hotline

21-växlade cyklar

I priset ingår ej drycker till maten, daglig städning av hytten, hamnavgift och
turistskatt (sammanlagt 28€) betalas kontant ombord.
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