
 

 

Kajakk i Dubrovniks skjærgård, Kroatia 

 

Kysten rundt Dubrovnik er kjent for 

sine vakre øyer og krystallklare vann. 

Det finnes mange måter å oppleve 

Adriaterhavets perle på, men vi 

mener den den beste av alle er  med 

kajakk. Forestill deg å gli sakte 

fremover i solnedgangen… ikke  en 

lyd fra andre enn årene som bryter 

den speilblanke overflaten. Rundt deg 

ligger de varme kalksteinsklippene og 

lager bølgende røde skygger i 

vannet….  

Vi har, sammen med våre kroatiske  

guider, lagt opp en fantastisk 

energigivende, inspirerende og 

miljøvennlig reise utenfor Dubrovnik. 

Dette er en ypperlig aktivitetsferie for alle 

uansett nivå og krever ingen vesentlige 

forkunnskaper, men samtidig padler vi 

lange og fine turer slik at også vi som 

lever og ånder for friluftsliv gleder oss til 

dagene på og ved Adriaterhavet. Vi har 

valgt oss ut to baser for turen; en på øya 

Lopud og den andre på naboøya Sipan. I 

tillegg velger vi en ny fastlandsvariant den 

første natta for å skaffe oss enda bedre tid 

til middag og å bli kjente med hverandre. 

Bagasjen blir 

transportert 

mellom basene. 

Høydepunkter:  

Vakre Dubrovnik, Elafitiøyene, deilig badevann og lekre strender, 

sykkel- og vandreturer, herlige dager i kajakken, snorkling, 

undervannsgrotter, lokal mat, erfarne guider og norsk turleder. 

Muligheter for ballspill, klippestuping/hopping, boccia etc. 



 

 

Program 

 

Dag 1 Flyreise Trondheim -Dubrovnik. Transport til Slano via minibuss. 

Dag 2 Padling til Jakljan og Sipanska Luka. Padleteknikk, sikkerhet, turpadling, 

svømming/snorkling. Gåtur med kulturhistoriske kirker og fort. 

Dag 3 Grønn grotte og lunchbesøk i Sudurad. Fantastiske bergformasjoner. Sykling til Luka. 

Dag 4 Sykling til Sudurad. Padling til Sunj beach, Lopud. Lunsj, soling, bading og spasertur. 

Dag 5 Padling rundt Kolocep. Grønne skoger, blå grotter og dramatiske klipper.  

Dag 6 Fridag Kajakkene ligger på stranda og kan benyttes fritt til lek og tur. Fjelltur for de 

som ønsker det. 

Dag 7 Padling til Trsteno (fastlandet). Huler, snorkling og en nydelig botanisk hage.  

Dag 8 Dubrovnik, sightseeing eller dagstur til Cavtat for de som ønsker det. Flyreise hjem.  

Varighet: 8 dager 

TIDSROM: 7.-14.september  2019 

PRIS: 15900kr. pr.person 

ALDER: Fra 13 år. Under 16 år  i følge med voksen. 

Alle deltagere må kunne svømme. 

NIVÅ: Nybegynner og oppover. Ikke konkurranse- 

 tempo, men fantastiske naturopplevelser for alle. 

 

HVA ER INKLUDERT 

Fly Trondheim–Dubrovnik t/r med Norwegian 

Flyskatt  

7 netter i dobbeltrom  på pensjonat/hotell 

Frokost, lunch og middag hver dag bortsett fra lunch fridagen . 

Alle utflukter og entreer ihht. programmet 

Kajakkleie inkl. årer, spruttrekk, nødvendig utstyr og redningsvest. 

Sykkelleie inkl. hjelm 

All transport i Kroatia ifølge programmet 

Norsk turleder 

Padling, sykling, gåturer og aktiviteter  

 

HVA ER IKKE INKLUDERT 

Reise- og avbestillingsforsikring 

Drikkevarer 

Tips 

 

 

BESTILLING OG BETALING 

Bestilling skjer på www.deltager.no/Kroatia19 . Sluttbeløpet forfaller til betaling ca. 40 dager 

før avreise. Egen faktura sendes ut pr. e-post. 

Reisedokumentene sendes ut ca 2 uker før avreise. 

http://www.deltager.no/Kroatia19


 

 

 

 

REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRING 

En reise – og avbestillingsforsikring er en omfattende 

forsikring som gir deg betydelig trygghet i mange 

situasjoner som kan oppstå før og under reisens gang. På 

reiser til utlandet er reiseforsikring en nødvendighet. 

 

AVBESTILLINGSREGLER 

Avbestilling må skje straks det foreligger en hindring for 

å gjennomføre reisen. Hvis du har tegnet en 

avbestillingsforsikring, og må avbestille på grunn av akutt  

sykdom, ulykkestilfelle eller dødsfall, får du refundert 

 beløpet fra forsikringsselskapet. Ved avbestilling 

gjelder følgende gebyrer fra vår side: 

 

Inntil 65 dager før avreise: kr 4000 (depositumet)  

64–30 dager før avreise: 50 % av reisens pris 

Under 30 dager til avreise: Ingen refusjon  

 

PASS 

Nordmenn trenger gyldig pass for innreise til Kroatia. 

Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass er gyldig 

ved avreise/hjemreise. 

 

VAKSINASJON 

Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlege eller 

www.folkehelseinstituttet.no for nærmere informasjon 

og andre spørsmål angående helse på reise. 

 

REISEVILKÅR 

Reisevilkårene er grunnlag for både dine rettigheter 

som reisende og våre som arrangør. Alminnelige vilkår 

for pakkereiser og Spesialsports reisebetingelser får du 

ved å kontakte oss. Rana Spesialsport AS er medlem av 

Reisegarantifondet og har stilt den nødvendige garanti. 

 


