
Dag 1 Ankomst till Dubrovnik i Kroatien  torsdag 2/16 juli 2020   
Flyg från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn till Dubrovnik. Ankomst på 
kvällen och transfer till vårt hotell.
Hotell: Lacroma eller Argosy Hotel
Måltider: -

Dag 2 Välkommen ombord                               fredag 3/17 juli 2020   
Vi stiger ombord vår lyxiga yacht på eftermiddagen efter en dags utforskande 
av mytomspunna Dubrovnik. Under dagen har vi haft tid att på egen hand vand-
ra genom trånga kalkstensgränder och koppla av på någon av stadens många 
mysiga kaféer och tavernor. Väl ombord smakfullt inredda M/Y Callisto bjuds 
vi på en välkomstmiddag innan vi vid midnatt seglar mot vår första destina-
tion. Vår yacht har ett härligt soldäck som inbjuder till bad och avkoppling, eller 
varför inte en drink under stjärnorna medan vi stävar söderut.
Hotell: M/Y Callisto
Måltider: Välkomstdrink, middag

Dag 3 Upptäck Marco Polos födelseort lördag 4/18 juli 2020
Vi startar dagen med ett uppfriskande dopp i kristallklart vatten innan vi ankrar vid 
den vackra kroatiska ön Korčula. Ön är känd för sina små, orörda stränder och fro-
diga natur med vingårdar, pinjeträd och olivlundar. Här har vi tid att vandra längs 
med kullerstensgränder i Korčula pittoreska stadskärna som tros vara Marco Polos 
födelseort. Den som vill kan även välja att följa med på en guidad utflykt till en liten 
vingård i den mysiga byn Lumbarda, där vi bjuds på vin, lokala likörer och tilltugg.
Hotell: M/Y Callisto
Måltider: Frukost, lunch, middag
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Adriatiska havet & grekiska övärlden
Ta chansen att upptäcka Adriatiska havets pärlor med vår superyacht – en elegant motorbåt liten nog att erbjuda 
kristallklara bad i skyddade vikar direkt från soldäck. Vi inleder äventyret i sagostaden Dubrovnik, där vi kan utforska 
myllrande gränder och njuta av den storslagna utsikten från ringmuren som omger den gamla stadskärnan. Under 
åtta dagar får vi sedan upptäcka både Kroatien, Montenegro, Albanien och Grekland. Sol, bad, spektakulära natur-
upplevelser och pittoreska byar väntar på oss längs den Adriatiska rivieran – Medelhavets kanske vackraste hörn.

Avresa: 
2 och 16 juli 2020

Antal dagar: 
8

Resrutt: 
Dubrovnik – Korčula – 
Montenegro –   Saranda – Korfu 
– Antipaxos – Korfu - Montenegro - 
Dubrovnik

Fartyg: 
Callisto Mega Yacht med 17 hytter 
och rum för max 34 passagerare. 

RESFAKTA



Dag 4 Medeltida Montenegro söndag 5/19 juli 2020
Vi anländer till vårt andra land för resan – gröna, bergiga Montenegro. Efter 
att ha avnjutit en frukostbuffé på däck ankrar vi i badpärlan Budva. Den gamla 
stadskärnan ligger på sin egna lilla halvö och är över 2 500 år gammal. Här 
spelades faktiskt delar av ”Pippi på de sju haven” in! Vi strosar runt i Budva på 
egen hand eller följer med på en guidad tur till den forna huvudstaden Cetinje 
för att upptäcka det gamla Montenegro. Här andas vi Medeltiden bland en 
uppsjö av museum, kloster och magnifik arkitektur.
Hotell: M/Y Callisto
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5 Albanska rivieran & ankomst till Grekland      måndag 6/20 juli 2020   
Tidigt på morgonen ankrar vi i Saranda, Albaniens charmigaste kuststad. God 
mat, vacker natur och en myllrande strandpromenad har gjort Saranda till ett 
populärt resmål för lokalbefolkningen. Vi tar ett dopp i turkost vatten och nju-
ter av lokala läckerheter på någon av de många tavernor som kantar stranden. 
Det finns också möjlighet att följa med på en utflykt till den fascinerande ar-
keologiska fyndplatsen Butrint. På eftermiddagen seglar vi vidare till grekiska 
Korfu, en frodig ö som doftar av pinjeträd, cypresser och citrusträd. Vi upp-
täcker Korfu stad på egen hand eller följer med på en guidad tur.
Hotell: M/Y Callisto
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 6 Njut av Paxos lugn                                                    tisdag 7/21 juli 2020
Efter en natt till havs stannar vi till utanför den lilla paradisön Antipaxos, känd 
för sina spektakulära stränder och smaragdgröna vatten. Vi njuter av ett dopp 
och en läcker barbequelunch ombord vår bekväma båt innan vi seglar vidare till 
Paxos. Pastellfärgade hus, dramatiska klippor och lyxyachter möter oss i hamnen 
– ön är Greklands jetsetfavorit och har besökts av såväl Angelina Jolie som drott-
ning Rania av Jordanien. Här lever de 2000 invånarna främst på fiske, olivodling 
och turism. Vi övernattar ombord i den lugna hamnen.
Hotell: M/Y Callisto
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 7 Greklands grönaste ö  onsdag 8/22 juli 2020
I den tidiga morgontimmen vänder vi skutan norrut och anländer snart ännu en 
gång till Greklands grönaste ö, Korfu. Vi strosar runt i Korfu stad och beundrar de 
färggranna husen med franska, brittiska, venetianska och grekiska influenser. För 
den som vill finns möjlighet att följa med på en utfärd för att upptäcka Korfus impo-
nerande rika historia, eller varför inte på en utflykt till en familjeägd gård på lands-
bygden. Tidig eftermiddag seglar vi vidare mot Montenegro.
Hotell:  M/Y Callisto
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 8 Dramatiska naturupplevelser torsdag 9/23 juli 2020 
Vi färdas långsamt genom Montenegros Kotorbukt, en spektakulär naturupp-
levelse besökare sent glömmer. Det här är den djupaste naturliga fjorden i 
Medelhavet och återfinns rättfärdigt på Unescos världsarvslista. Vi upptäcker 
Kotors medeltida kvarter, myllrande marknad och vackra renässansbyggnader, 
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antingen på egen hand eller genom en valfri guidad vandring. Det finns också 
möjlighet att följa med på en utflykt längs med hisnande serpentinvägar till det 
natursköna Lovćenberget.
Hotell:  M/Y Callisto
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 9 Tillbaka till Dubrovnik fredag 10/24 juli 2020   
Vår kryssning lider mot sitt slut och efter en välsmakande frukost ombord återvänder 
vi till kroatiska Dubrovnik, av många hyllad som en av världens vackraste städer. Den 
som inte fått nog av äventyr rekommenderas ta en tur i Dubrovniks kabinbana. Färden 
bjuder på panoramiska vyer över terrakottafärgade hustak, ön Lokrum och det azurblå 
Adriatiska havet.
Hotell: -
Måltider: Frukost

Extra utflykter
För den som vill upptäcka lite mer finns det flera intressanta utflykter att lägga 
till under kryssningen. Alla turer inkluderar luftkonditionerad buss, engelskta-
lande guide och inträde till de sevärdheter som besöks. 

Dag 2  Dubrovnik, Kroatien   
På förmiddagen finns möjlighet att utforska Dubrovnik tillsammans med en kun-
nig guide. Vi blir upphämtade med buss på hotellet och njuter av storslagna vyer 
när vi kör genom staden. Vi hoppar av vid gamla stan - Dubrovniks historiska och 
befästa stadskärna med rötter från mitten av 600-talet. Gamla stan är en virvlan-
de labyrint av smala stengränder, palats, torn, kloster och klassiska kalkstenshus. 
Vi besöker Dominikanklostret med konstutställning från Dubrovnikskolan, och 
Katedralen i Dubrovnik med sin spännande historia och hundratals relikskrin i 
sin skattkammare. Under eftermiddagen finns det möjlighet att ta en hisnande 
tur i Dubrovniks kabinbana som ger oss ett bedövande vackert panoramaper-
spektiv över den mytomspunna, befästa gamla stadskärnan. Alternativt finns det 
tid att utforska staden lite på egen hand. Rundturen tar ca 4 timmar.
Pris: 385 kr per person (exkl. biljett till kabinbanan)

Dag 3  Korčula och Lumbarda, Kroatien   
Korčula stad är en typisk dalmatisk medeltidsstad med stenhus, kullerstensgator 
och röda tegeltak. Den gamla stadskärnan är ett mästerverk i stadsplanering, ut-
formad i ett fiskbensmönster för att dra nytta av vindarna och skapa en naturlig 
luftkonditionering. På vår guidade vandring får ni lära er mer om staden och se hu-
set där Marco Polo sägs vara född, i dag omvandlat till ett litet museum där övervå-
ningen bjuder på panoramautsikt över stadens äldsta delar. Efter stadsvandringen 
färdas vi med buss genom ett frodigt landskap till den lilla pittoreska byn Lum-
barda, idylliskt belägen på öns östra spets. Här bjuds vi in att prova utsökta viner 
på den familjeägda vingården Bire. Korčula är känt för att producera landets bästa 
vita viner, så för den vinintresserade är denna utflykt ett måste. Till vinet bjuds vi 
på tilltugg och lokala likörer. Hela turen tar ca 4 timmar.
Pris: 850 kr per person
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Dag 4  Budva och Citinje, Montenegro 
Vi färdas med buss längs den vackra kustremsan mellan Budva och Cintinje, 
vårt utflyktsmål för dagen. Citinje är Montenegros forna huvudstad och ligger 
vackert belägen vid foten av Lovćenberget, det svarta berg som gett landet sitt 
namn. Citinje är en dröm för historieälskare – staden är fullspäckad med kloster, 
museum och anrika byggnader som bjuder in besökare att lära sig mer om 
Montenegros rika kulturella och historiska arv. Därefter tar bussen oss tillbaka 
till Budva där vi guidas runt den gamla stadskärnan som skiljer sig från fastlan-
det genom en liten sandremsa. Innanför den medeltida stadsmuren finner vi 
trånga, pittoreska gränder, vackra kyrkor och små torg – perfekta för att koppla 
av i skuggan under ett pinjeträd efter en händelserik dag. Hela turen tar ca 4 
timmar.
Pris: 840 kr per person

Dag 5  Butrint, Albanien 
Världsarvet Butrint var en av de viktigaste platserna under den bysantinska ti-
den. Den vackra halvön ansågs vara en strategisk utpost och både grekerna, by-
santinerna, romarna och ottomanerna gjorde därför anspråk på staden. I dag är 
det en fascinerande arkeologisk fyndplats som hyser såväl en välbevarad antik 
teater som ett antikt badhus. Den bevarade stadsmuren är daterad till 400-talet 
före Kristus, men de äldsta fynden är hela 3 000 år gamla. Vår kunniga guide 
kommer att lära oss allt om det antika Butrint innan vi avslutar dagen med en 
vandring längs strandpromenaden i charmiga Saranda, Albaniens mysigaste 
kustpärla. Hela turen tar ca 3,5 timme.
Pris: 560 kr per person

Dag 7  Korfu, Grekland - Mouse Island och Korfu stad.   
Slående vyer följer oss under den korta bussresan till vackra den vackra ön Ponti-
konissi, också känd som Mouse Island. Lyckligtvis finns det inte mycket möss 
här – namnet tros komma från att ön ser ut som en mus ifrån ovan. Vlacherna-
klostret på Pontikonissi är kanske den mest kända vykortsbilden från Korfu och 
öns mest fotograferade plats, så ha kameran redo! Därefter vandrar vi på trånga 
kullerstensgator i Korfu stad, njuter av atmosfären och beundrar den medeltida 
arkitekturen med palats och kyrkor. Vi utforskar den livliga basaren, en smältde-
gel av färggranna intryck och en dröm för shoppinghugade, och köper kanske 
med oss lite grekiska souvenirer, kryddor och traditionella kläder. Dagen avslutas 
med tid för att på egen hand strosa runt i stadens modernare shoppingkvarter, 
eller kanske med en kaffe på något mysigt kafé? Hela turen tar ca 3 timmar.
Pris: 650 kr per person

Dag 7  Korfu, Grekland - Korfu runt med vinprovning  
Vi beger oss söderut till det ståtliga Achilleionpalatset, byggt 1890 av kejsarin-
nan Elisabeth av Österrike-Ungern och senare använt som sommarpalats av 
tyske kejsaren Vilhelm II. Palatset med dess terrass och exotiska trädgård ståtar 
på en klippa med betagande vyer över Joniska havet. Vi får en guidad vandring i 
palatset innan vi beger oss mot dagens nästa anhalt: en liten familjeägd gård mitt 
på frodiga Korfu. Resan dit tar oss genom öns lummiga landsbygd med olivlun-
dar, cypresser och citronträd. På gården tillverkas vin, olivolja och traditionella 
produkter av örter och kryddor. Ägaren förevisar gården och berättar stolt om 
Korfus rika flora, innan vi slår oss ned för en smakprovning av viner, oliver, hem-
bakat bröd och andra lokala delikatesser. Hela turen tar ca 4 timmar.
Pris: 920 kr per person
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Dag 8  Kotor, Montenegro - Kotors gamla stadskärna   
På den här korta stadsvandringen lär vi känna gamla Kotors medeltida kvarter 
med dess myllrande marknad och vackra renässansbyggnader. De unika, välbe-
varade murarna som omger stadskärnan byggdes 1420 för att skydda staden från 
angripare och sträcker sig hela fem kilometer lång. Här besöker vi den impone-
rande Sankt Tryphon-katedralen och beundrar kalkmålningar från 1300-talet. Vi 
har också tid att på egen hand strosa i maklig takt längs kullerstensgator och 
smala gränder för att avsluta med en glass på Kotors soliga pir. Rundvandringen 
tar ca 1,5 timme.
Pris: 270 kr per person

Dag 8  Kotor, Montenegro - Nationalparken Lovćen   
Vi lämnar kusten bakom oss och tar oss inåt landet, mot det mäktiga Lovćenberget 
som gett Montenegro dess namn. Resan bjuder på makalösa vyer när vi sakta 
klättrar uppåt på slingrande serpentinvägar i nationalparken Lovćen – en av de 
absolut vackraste vägsträckorna i Montenegro med hela 25 kurvor att bemästra. 
Det är en hisnande bussfärd, men oroa er inte – vår chaufför har kört sträckan 
många, många gånger! Vi tar oss till den lilla pittoreska byn Njegusi, hem för 
Petrovic-Njegosdynastin som styrde Montenegro under andra halvan av 1800-ta-
let. Bergsbyn ligger på 900 meter över havet och här är luften är frisk och syrerik. 
Njegusi är känt för att göra landets bästa ”prsut”, en typ av rökt skinka, och vi 
får såklart ett smakprov på ett traditionellt rökhus tillsammans med rökta ostar, 
hembakat bröd och lokalt vin. Hela turen tar ca 3 timmar.
Pris: 840 kr per person

Vi reserverar oss för ändringar. Utflykters program och pris kan ändras närmare 
avresan. Det krävs minst 12 deltagare för att utflykterna ska genomföras.
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Prisuppgifter 

I priset ingår:
• Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn-Dubrovnik t/r
• Boende 7 nätter i kategori B-hytt på motorseglaren M/Y Callisto
• Boende på fyrstjärniga hotell
• Transporter, flygresor, måltider, inträden och utflykter enligt resebeskrivning
• Måltider enligt resebeskrivning
• Svensktalande professionell guide
• Engelsktalande lokala specialistguider
• Bagageservice och dricks till bärare, lokala guider och chaufförer
• Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om flygbolagen 

ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringsdagen ca 30 dagar innan avresa.

Hyttkategorier uppgradering per peson:
• B-hytt:  ingår 
• A-hytt: 4 950 kr
• P-hytt: 6 950 kr

Observera att det finns ett begränsat antal hytter i varje kategori. Kategori avgörs av hyttens placering och storlek samt fönstrens 
storlek. Samtliga hytter har fönster. Klicka här för att se hytternas placering.

Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer här

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället.  Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 procent av 
försäkrat belopp.

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval Bagageskydd som är ett 
komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 9 dagar är 364 kr per person.

Vänligen, ta del av Thabela Travels Resevillkor innan du bokar
resan.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, 
vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli standsatta.
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Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

2 juli 2020 10 juli 2020 9 37 950 kr 49 950 kr
16 juli 2020 24 juli 2020 9 37 950 kr 49 950 kr



Dag 1 Välkommen till Brač  
Efter sköna dagar ombord på M/Y Callisto ska vi nu vidare för sol och bad på Brač, 
känd för sina rena stränder och klara, turkosa hav. Vi tar oss via båt och buss till den 
lilla byn Postira och njuter av utsikten längs vägen, som kantas av olivlundar, pinje-
träd och vinodlingar. Väl framme checkar vi in på vårt hotell och tillbringar resten av 
dagen på egen hand i den lilla fiskebyn med anor från 1300-talet. Postira bjuder på 
en genuin bykänsla med pittoreska gränder, mysiga uteserveringar och vacker utsikt 
över Makaraska rivieran och det pampiga bergsmassivet Biokovo på fastlandet.
Hotell: Lipa Hotel
Måltider: Frukost

Dag 2 Brač runt 
Efter en härlig frukost på vårt hotell kan den som vill följa med på en heldagstur 
runt vår ö. Vi börjar dagen med att lära oss mer om Bračs stolta stenhuggartradi-
tion. Ända sedan antiken har den vita kalkstenen som karaktäriserar Brač varit öns 
viktigaste handelsvara, och vårt besök vid ett familjeägt galleri i den lilla bergsbyn 
Donji Humac ger oss en unik inblick i det förstklassiga hantverket. Vi fortsätter 
sedan vår rundtur med ett stopp på Vidova Gora, det högsta berget på de adriatiska 
öarna och en av de mest spektakulära utsiktsplatserna i Adriatiska havet. Ha ka-
meran redo! Strax nedanför berget ligger byn Bol med den vykortssköna stranden 
Zlatni Rat, en vit sandremsa som skjuter ut i det blå havet som en pil. Vi tar oss 
därefter vidare till den charmiga badorten Supetar, där vi strosar längs den palm-
kantade hamnpromenaden med dess färgglada fiskebåtar. Efter en delikat lunch 
styr vi sedan kosan tillbaka till Postira för en kväll på egen hand.
Hotell: Lipa Hotel
Måltider: Frukost

Dag 3 Stilla öliv    
I dag har vi hela dagen för oss själva. Hyr en cykel eller ta en lugn promenad till 
någon av de charmiga byar som ligger ett stenkast från Postira. Runt byn ligger 
dessutom flera små vackra, skyddade badvikar där man med lite tur får hela stran-
den för sig själv. Eller vandra kanske runt bland Postiras gräddvita stenhus och slå 
er ner på någon mysig servering för att andas äkta kroatiskt vardagsliv. Missa inte 
att testa det kroatiska köket och lokalproducerade viner och likörer på någon av 
byns många hemtrevliga tavernor!
Hotell: Lipa Hotel
Måltider: Frukost

Dag 4 Tillbaka till fastlandet     
Efter frukost checkar vi ut från vårt bekväma hotell och tar oss till Supetar, där 
färjan väntar för att ta oss till Split på fastlandet och våra flyg hem. Efter några lata 
dagar på magiska Brač är vi förhoppningsvis rejält utvilade inför hemresan.
Hotell: 
Måltider: Frukost
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Tilläggsresa Brač
Pinjeträd, citruslundar, sol och kristallklara bad. Efter händelserika dagar till 
sjöss får vi ta igen oss och njuta av stillheten på förtrollande Brač – en av Kroatiens 
vackraste öar. Här insuper vi det genuina Medelhavslivet och den lugna, kroatiska 
vardagen. Njut av sol och bad i en av de många små havsvikarna, eller besök öns 
mest kända och ikoniska strand Zlatni Rat.
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Prisuppgifter 

Tilläggsresa Brač

I priset ingår:
• Hotel Lipa 3 nätter inklusive frukost
• Katamaran Dubrovnik-Brač
• Färja Brač-Split
• Returflyg från Split-Stockholm, Göteborg eller Malmö

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet som är utanför vår kontroll.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.

Vänligen ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan.

Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

10 juli 2020 13 juli 2020 3 7 450 kr 9 450 kr
24 juli 2020 27 juli 2020 3 7 450 kr 9 450 kr


