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Idyll ved Adriaterhavet



Bli med oss på oppdagelsesrei-
se til Kroatias skattekammer for 
kulturinteresserte og livsnytere. 
Arven etter mange år under 
Italiensk herredømme er frem-
deles synlig i kulturen og mat-
tradisjonene her på Istria. 
Det vakre grønnkledde land-
skap med endeløse vinmarker 
og olivenlunder, gamle pittores-
ke byer og idylliske små lands-
byer minner oss om Toscana. 
Mattradisjonen her er preget 
av det italienske kjøkken med 
pasta, pizza, smakfulle oster, 
trøfler, skinker og gode vin. 

DAG 1: Velkommen til Istria
• Fly Oslo - Pula kl. 17.20 - 20.00. 
• Buss til vårt hotell i Porec.  
• Innsjekking 

DAG 2: Porec – kultur og historie
• Frokost
• Denne formiddagen starter vi 
med en guidet spasertur gjen-
nom Porecs 2000 år gamle his-
torie. De smale gater og sjarme-
rende gamle bygninger danner 
rammen for fortellingene.
• Etter en kaffepause, besøker vi 
« Basilica Euphrasiana» - byens 
berømte kirke fra den 6. århun-

dre som står på UNESCOs liste.
• Felles lunsj 
• Tid til egen disposisjon
• Felles middag på hotellet  

DAG 3: Vin- og kulturreise 
gjennom Istrias pittoreske 
landsbyer
• Frokost
• Vi kjører til Hum, som i følge 

Rovinj

Hum



Guinness Rekordbok, er ver-
dens minste by.  
Den lille byen ligger innenfor 
muren, og ser ut som et lite mo-
nument.  
Vi tar en spasertur langs de 
smale, steinbelagte gatene i 
denne sjarmerende byen med 
lang og interessant historie. 
• Fra verdens minste by kjører 
vi videre til byen Motovun som 
på folkemunne kalles Veli Jože 
eller «Big Joe». 
Her hører vi myten om den 
gode, snille giganten som repre-
senterer det kroatiske folket på 
Istria. 
Historien er skrevet av Vladimir 
Nazor, en av de mest kjente 
kroatiske forfattere fra det 20. 
århundre. 
Hovedkarakteren, Veli Jože (Big 
Joe) er knyttet til Motovun.
Dette er en av de best bevarte 
fjellandsbyer på Istria-halvøyen. 
Den har spektakulær beliggen-
het på en høydetopp der vi kan 
nyte utsikten over det vakre 
dalføre med bøkeskog og elven 
Mirna.

Motovun

• Lunsj spiser vi hos vinprodu-
senten Fakin. Vi nyter et måltid 
med spesialiteter fra området. 
Motovun er også kjent for trøf-
fler, og på høsten er det sesong 
for denne delikatessen som vi 
selvfølgelig skal smake på den-
ne dagen. 
• På vei tilbake til Porec, stopper 
vi i Grožnjan – en kunstnerko-
loni med flere små gallerier og 
koselige butikker. 
• Feller middag på hotellet.

DAG 4: Båttur og Rovinj
• Frokost
• Denne dagen opplever vi 
Istrias vakre skjærgård, vi seiler 

i Adriaterhavets krystalklare vann 
forbi pitttoreske kystbyer og 
vakker natur. 
• Vi spiser lunsj ombord før vi 
går i land i Rovinj, kjent som den 
vakreste byen i Istria
• Denne sjarmerende middelal-
derbyen ligger som en halvøy ute 
i havet, hvor de fargerike husene 
står tett i tett og huser mange 
koselige restauranter og kaffeba-
rer både inne i de trange smuge-
ne og langs sjøkanten. 

DAG 5: Hjemreise
• Frokost
• Buss til flyplassen
• Fly Pula - Oslo kl. 09.20 - 12.00



Pris:  kr 11.590 pr.pers. i dobbeltrom Superior

PRISEN INKLUDERER:
Transport:
• Direktefly Oslo – Pula med Norwegian 
• Transfer flyplass - hotell i Porec 
• Buss på dagsutflukter

Overnatting: 
• Fire netter på Hotel Palazzo 4*, et elegant, historisk 
hotell rett ved sjøen og midt gamlebyen. Oppgraderte 
Superior rom! Se mer https://bohotel-porec.com/en

Måltider
• 4 frokoster 
• 3 lunsjer
• 2 middager på hotellet  
• Vin, vann, te/kaffe til noen av lunsjene

Utflukter/omvisninger:
• Guidet vandretur i Porec
• Guidet omvisning i Basilica Euphrasiana
• Guidet vandretur i Hum
- Guidet vandretur i Motovun
- Besøk i Grožnjan

- Båttur 
- Besøk i Rovinj

Annet:
- Lokale skandinavisk- eller engelsktalende guider på 
utflukter ifølge program

PRISTILLEGG:
• Tillegg for enkeltrom Superior: kr 2.200,- 
  Andre romtyper (fra kr 800,-) kan søkes på forespørsel 
• Drikke til midagene  
• City-tax (betales på hotrellet): ca. kr 13 per natt

PÅMELDINGSFRIST: 10. januar 2022
Påmelding på e-post: info@ArtTravel.no
Vennligst oppgi navn (som i passet), fakturaadresse, 
e-post og mobiltelefon ved påmeldingen.

BETINGELSER:
• Depositum, kr 3.500,- pr. pers. forfaller 11.01.22
• Sluttbeløp forfaller 31.03.22.
• Prisen er beregnet på minst 20 deltakere. 
• De som melder seg på, vil få en bekreftelse med utfyl-
lende reisevilkår og informasjon om turen. 

Basilica Euphrasiana i Porec

Art Travel / St. Petersburg-spesialisten AS
(medlem av Reisegarantifondet) 
Tlf. 32 20 10 40  
E-post: info@ArtTravel.no

Mosaikken i Basilica Euphrasiana i Porec


