
 
 
 

Tur 68. 11. til 18. mai 2019 reiser vi til Kroatia. 
NB: Det er endringer i den opprinnelige flyreisen.  

 
Kroatia er på god vei til å bli et av 
Europas mest populære ferieland. 
Her finnes det strender med 
krystallklart vann, sjarmerende 
landsbyer og selvsagt historiske 
byer. 
Turen ble annonsert i forrige års 
turprogram, men problemer med 
flybilletter har medført noen endringer. Se 
siste nytt under.  

 
Vi skal bo på hotell ZORA, Primosten. Fra Flyplassen utenfor Split er det en halvtimes 
kjøretur til hotellet. Hotellet ligger på stranda og ca. 500 meter fra Primosten gamleby. 
Hotellet har også basseng med oppvarmet sjøvann under en kuppel som delvis kan åpnes. 
Her finner vi også spa- og velværesenter, treningsstudio, massasjerom og rom for 
skjønnhetsbehandlinger. 
Vi har lagt inn tre utflukter i løpet av oppholdet: 
 
Utflukt 1. Dagstur til Sibenik og Krka fossefallene. 
Vi starter med Sibenik, den eldste byen på Adriaterhavskysten og besøker St. James 
katedralen fra 15. århundre. Vi reiser videre til de berømte fossefallene i nasjonalparken Krka. 
Lunsj inkludert. 
 
Utflukt 2. Dagstur til Split og Trogir. 
Split er Kroatias nest største by med historie tilbake til 300 – tallet. Her skal vi blant annet 
besøke Diocletians Palass, som står på UNESCOs verdensarvliste. 
Trogir er et bymuseum i ordets rette forstand. Her er det unike muligheter til å oppleve 
kunstverk, gammel original arkitektur, antikke trange gater og smug i harmoni med 
kulturelle- og historiske monumenter. Trogir har en sammensatt arv – fra det antikke 
romerske torget til moderne interiør. Lunsj inkludert. 
 
Utflukt 3. Båttur til Kornati. 
Dagstur til Kornati Nasjonalpark, med besøk på noen av Kornatis mer enn 100 øyer.  
Lunsj inkludert. 
 
Inkludert i prisen er: 
Buss tur-retur Hallingmessa – Gardermoen, Fly tur-retur Gardermoen – Split (via 
København), Buss tur-retur Split – hotellet, Syv netter med halvpensjon på hotell ZORA, 
Utfluktene som beskrevet i programmet, inkludert lunsj. Ferieskatten i Kroatia og tips til 
guider og sjåfører. 
 
 
 
Siste nytt 
Turen til Kroatia er beskrevet i forrige års turprogram, og derfor tar vi her bare med det 
som er nytt. Det har vært meget vanskelig å skaffe flybilletter til Kroatia, og derfor (hold 



 
 
dere fast) starter turen fra Hallingmessa kl. 0245 lørdag 11. mai. (Natta blir ganske 
enkelt ødelagt.) Flyet vårt går fra Gardermoen kl. 0600 og har flightnr. SK 1461. Vi må 
mellomlande i København, flyet videre til Split letter fra København kl. 0900 og har 
flightnr SK 2831. Vi lander i Split kl.1115. Reisetiden fra flyplassen til hotell Zora i 
Primosten er vel en halv time. Turen hjem er heldigvis mye mer behagelig. Vi flyr fra 
Split kl 1400 og lander på Gardermoen kl 1650. Flyets flightnr er SK 4734. Vi skulle da 
være tilbake i Hønefoss litt før kl. 1900.Turen er fulltegnet, men det er ikke mange på 
venteliste. De som vil stå på venteliste melder fra om dette. 
Turen koster totalt 9400,- pr person i dobbeltrom. Depositum Kr. 3000,- har alle allerede 
betalt. Resten, kr 6400, betales senest 1. mars. 
Tillegget for enkeltrom er 120,- kr pr døgn, eller 840,- for hele turen. 
 
Har du spørsmål, ta kontakt med: 
Inger eller Odd Tangen, telefon 970 63 566 eller 992 49 277, eller mail: 
odd.f.tangen@gmail.com  
 
Benytt FSFING’s reisekonto v/Odd Tangen ved innbetaling. Kontonr. 6142 05 56127  
og husk å skriv hva innbetalinger gjelder.  
 
Mvh Inger og Odd 


