
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reiseleder 
Jens Axel Weisser 



 
 
 
Kroatia – Vodice i det unike Dalmatia, 4 – 11. juni 2022 
 
 
Vårt sommerlige Kroatiaeventyr går til den dalmatiske landsbyperlen Vodice.  Byen 
ligger ca. 1 times kjøring fra flyplassen i Split. Smartreisers reiseleder møter på Værnes 
og blir med på hele gruppeprogrammet. Hotellet ligger vakkert til på en halvøy kun en 
5 minutters spasertur unna landsbysentrum i Vodice. Selve hotellet har et nydelig 
bassengområde, om man ikke vil bade i sjøen. På hotellområdet finner vi også 
restaurant og en trivelig bar. Rett nedenfor hotellet kan man gå turer på vakre 
spaserveier ved sjøen, leie sykkel, utforske Vodice eller ta lokalbåten til sjarmerende 
byen Sibenik.  
 
Vi skal også være med på spennende utflukter til Kroatias stolthet nasjonalparken 
Krka, samt en herlig båttur her ute på den Sibenske riviera. Selvsagt skal vi også 
oppleve de nærliggende byene og få ta del i de lokale mattradisjonene man finner i 
dette området. Les nedenfor og se hva du kan være med på. Alt i et rolig ferietempo 
uten stress! Lufttemperaturen ligger vanligvis på rundt 22 grader på denne årstiden. 
Og kanskje det beste av alt - vi skal bo på samme hotell hele uken!   
 
Lørdag 4. juni: Trondheim – Split – Vodice 
Vår reiseleder møter dere på Trondheim Lufthavn Værnes og vi reiser med SAS via Stockholm 
før vi lander i Split.  Turen med buss tar bare ca. 1 time før vi er fremme på Hotel Arausana & 
Antonina. Alle får praktfulle, velutstyrte rom med balkong og havutsikt. Ved ankomst blir det 
innesjekking og tid til å finne et sted å spise for den som er sulten (ikke inkludert).   
 
Søndag 5. juni: Vodice / Krka (F,L,M) 
Frokost på hotellet. Formiddagen fri til egne aktiviteter. I og rundt Vodice er det fine naturstier 
og en flott strandpromenade, så vi anbefaler å bli bedre kjent i området rundt hotellet. Kanskje 
frister det også med et bad i sjøen?  På formiddagen blir vi hentet av bussen som tar oss med 
til en lokal gård. Her får vi en omvisning om hvordan de levde på den kroatiske landsbygda for 
mange år siden. Her får vi også en god lunsj, og om man ønsker å kjøpe noe av de lokale 
produktene må man ha med seg kontanter. Etter lunsj skal vi besøke den nasjonalparken Krka. 
Dette er et område med fossefall som er noe alle bør oppleve. Vi går i rolig tempo på oppbygde 
stier i en natur som gir ro til kropp og sjel. Spaserturen tar ca. 2 timer og går forbi flere vakre 
stryk og fossefall.  Etter endt gåtur tar vi båten til Skradin (piratbyen). Derfra tar vi bussen 
tilbake til hotellet hvor vi spiser middag.  
 
Mandag 6. juni: Vodice (F) 
Frokost. Dagen er helt fri til å nyte det herlige livet på balkongen, ved bassenget eller i havet. 
Det er også flere kilometer med promenade langs havna og videre til nærliggende små 
bebyggelser. I og rundt Vodice er det gode muligheter for å leie sykkel, som gjør at man får sett 
et litt større område. Turistinformasjonen har gode kart for både sykkel- og vandreturer. Lunsj 
og middag på egen hånd. 
 
 
Tirsdag 7. juni:  Zadar (F,L,M) 
Etter frokost reiser vi med buss nordover til Zadar. Bussturen tar ca 1,5 time. I Zadar blir vi møtt 
av vår lokale guide som tar oss med på en spennende rundtur som gjør oss litt kjent i byen. Vi 
avslutter turen på en lokal restaurant hvor vi får en god lunsj. Zadar byr på så mye at her får 
dere god tid til å rusle rundt å se på alt du ikke fikk mulighet til tidligere. Vi fortsetter så turen 
til de kjente saltfabrikkene. På 1500-tallet kjøpte venetianere saltfarmene ved Adriaterhavet, 
inkludert Nin Saltworks. Selv i dag er de i drift og produserer på den samme måten. Saltfarmene 
ligger ved den grunne Ninbukten, og dekker et område på 55 hektar som er ca 0,5 km2. Nin 
Saltworks ligger mellom fem kroatiske nasjonalparker (Plitvice, Paklenica, Northern Velebit og 
Krka), noe som ytterligere vitner om renheten og et uberørt naturmiljø. Etter omvisning her 
går turen tilbake til vårt hotell og middag.  
 
 
 
 
 



 
 
Onsdag 8. juni: Øyhopping på den Sibenske Riviera (F,L,M) 
Etter frokost skal vi ut på heldags båttur i den vakre skjærgården som ligger utenfor Vodice. 
Båten tar oss til gjennom den sibenske øygruppen. Vi kjører gjennon St. Ante-kanalen og nyter 
utsikten over byen Sibenik og det vakre fortet St. Nikola. Vi går i land i de typiske damatiske 
landsbyene Zlarin og Prvic og besøker blant annet et korallmuseum og Faust Vrancic 
minnesenter. Det er ingen trafikk og masseturisme på øyene, og vi finner både vakre strender 
og vi får oppleve rikelig med lokal tradisjon og historie. Vi får med oss en egen lokal guide og 
får servert en forfriskning underveis på turen i tillegg til en velsmakende lunsj på båten 
underveis. Tilbake til hotellet om ettermiddagen. Middag inkludert om kvelden.  
 
Torsdag 9. juni: Trogir og Split  (F,L,M) 
Etter frokost går turen sørover langs kysten til to kjente byer. Først besøker vi Trogir med det 
livlige og sjarmerende sentrum. Her får vi en guidet rundtur som forteller om byens trange 
gater og torgene som man finner over alt. Vi spiser lunsj på en lokal restaurant før vi får 
mulighet til og rusle litt rundt for oss selv og bare kjenne på atmosfæren. Byen Split som er 
neste besøk på programmet er den nest største byen i Kroatia. Byen rommer små og store 
hemmeligheter som vår guide forteller oss om. Etter vår rundtur i gamlebyen blir det 
muligheter til å sette seg på en av de mange fortausrestaurantene og ta seg en kaffe eller noe 
forfriskende. Noen har sikkert lyst til å utforske byen og butikkene nærmere før vi kjører tilbake 
til Vodice for middag.  
 
Fredag 10. juni: Vodice/Baraka  (F,M)  
Etter en frokost har vi fri fram til ettermiddagen hvor vi tar bussen til vingården Baraka. Her får 
vi smake på noen av de gode vinene som produseres her. De produserer også egen olivenolje 
som holder meget høy kvalitet. Selvsagt er det mulighet for å kjøpe med seg noen av disse 
godsakene hjem. Avskjedsmiddagen blir på familiegården Roca hvor de produserer egne 
spekeskinker og tilbereder maten slik som de har gjort i alle år. Dette er et sted de fleste setter 
stor pris på. Etter middag er det tilbake til hotellet i Vodice for den siste natten for denne gang.   
 
Lørdag 11. juni: Vodice – Split – Trondheim (F) 
Etter den siste, gode frokosten på hotellet, sjekker vi ut og blir hentet av bussen. Det blir 
flyavgang fra Split kl. 14:00. Vi reiser via Oslo til Trondheim og lander på Værnes kl. 20:35.   
 
Det er fullt mulig å bestille en ekstra ferieuke på hotellet, og også reise fra andre byer i Norge. 
Kontakt oss for tilbud og muligheter om du/dere skulle ha ønsker om dette.  
 
For priser og betingelser, se vedlagte påmeldingsskjema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SmartReiser 
Heimdalsvegen 2 C 
7080 Heimdal 
Tlf: 72 59 62 10 
post@smartreiser.no 



 
 
 

Påmelding:             Kroatia, Vodice 4. – 11. juni 2022  
Etternavn (som skrevet i passet)  
 

 
Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
Adresse 
 

 
Postnummer               Poststed 
 

 
Telefon/mobil                                                Fødselsdato  (dd.mm.åå) 
 

 
Epostadresse 
 

 
Avreiseflyplass 
 

 
Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr.  
 
 

 Etternavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Adresse 
 

 
 Postnummer               Poststed 
 

 
 Telefon/mobil                                                   Fødselsdato (dd.mm.åå) 
 

 
 Epostadresse 
 

 
 Avreiseflyplass  
 

 
 Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr. 
 

Ønsker å bo i:     Dobbeltrom                        Enkeltrom                                      Ønsker å dele rom med:_______________________________________ 
                                                                                                                                    NB! Hotellet tilbyr ikke twinrom (rom med 2 separate senger) 
De som melder seg på alene men ønsker halvt dobbeltrom, blir belastet enkeltromstillegg dersom antallet som ønsker å dele ikke går opp. 

Tilleggsopplysninger: Informasjon om helse/allergier, bonuskort, m.m.  

Pris fra Trondheim kr 16.950,- pr. person i dobbeltrom.  
Fra andre byer: på forespørsel.  
Tillegg for enkeltrom: kr 1.900,-. 
 
Prisen er beregnet ved minimum 20 betalende deltakere.  
 
Depositum kr 3.000,- betales ved påmelding (faktura sendes ut fra 
reisebyrået). Restbeløpet blir fakturert med forfall ca. 6 uker før 
avreise. 
 
Inkludert i prisen: 

• Flyreisene som beskrevet i programmet, inkl. kjente skatter 
og avgifter per 24. nov 2021 

• Overnatting i dobbeltrom på 4-stjerners hotell (NB! Hotellet 
tilbyr ikke twinrom (rom med 2 separate senger) 

• Transfer flyplass-hotell t/r samt transport iflg programmet 
▪ Måltider iflg programmet 
▪ Sightseeing som beskrevet  
▪ Inngangsbilletter i henhold til programmet 
▪ Praktisk reiseinformasjon 
▪ Skandinavisktalende lokal guide på programinnslag og norsk 

reiseleder fra Smartreiser følger med på hele turen 
 
Ikke inkludert i prisen: 

▪ Avbestillingsforsikring 
▪ Kombinert reiseforsikring 
▪ Enkeltromstillegg 
▪ Evt. tips til sjåfører, guider og hoteller 
▪ Utvidet opphold 

 

Avbestillingsregler: 
Frem til 15.03.22 refunderes depositum minus kr. 1.500,-
16.03.22 – 20.04.22 refunderes ikke depositum 
21.04.22 – frem til avreise  
 
Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer, samt 
programtilpasninger iht. Covid-19 restriksjoner og anbefalinger. 
 
Forøvrig henvises til våre gjeldende bestemmelser 
for gruppereiser. Se baksiden av dette arket. 
 
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner 
å betale inn på turen,  ellers vil den ikke dekke dine 
innbetalinger.  
 
Bestillingen er ikke bindende for reisebyrået før depositum er 
innbetalt. 
 
Kredittkortbelastning + 2% av turens pris. 
 
Reiseleder fra SmartReiser: Jens Axel Weisser 
 
Husk gyldig pass!  
 
SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet. 
 

Kroatia, Vodice 4. - 11. juni 2022 

Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer. Forøvrig henvises til våre gjeldende bestemmelser for gruppeturer. 
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner å betale inn på turen, ellers vil den ikke dekke dine 
innbetalinger. Kredittkortbelastning + 2% av turens pris. Smartreiser er medlem av Reisegarantifondet. 



 

Generelle betingelser for deltagelse på SmartReisers pakketurer. 

Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995, 

§ 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og 

Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven , ("Forskriftene") og 

supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker 

pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, 

forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de 

rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser. 

 

Bestilling og betaling 

Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette 

depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.  

Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris 

for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved 

programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller 

reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for 

eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. 

Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom 

avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes 

og andre underleverandørers betingelser utenfor SmartReisers kontroll. 

 

Avbestilling 

Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den 

dato SmartReiser mottar skriftlig avbestilling. Avbestillingsreglene for din 

aktuelle reise står øverst på påmeldingsskjemaet. Gjem denne delen. 

 

Avbestillingsbeskyttelse 

Kunden er selv ansvarlig for avbestillingsbeskyttelse gjennom  eget 

forsikringsselskap som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt, 

uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende 

eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, 

svigerforeldre eller søsken). 

Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det 

innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for 

avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er 

fremskaffet av kunden. 

Kansellering/endring av reisen 

Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar, 

dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av 

hindringer som ligger utenfor hans kontroll, og som han med rimelighet ikke 

kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken 

arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unngå eller avverge 

følgene av. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve 

kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige 

mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen 

vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager 

etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve 

kjøpet eller kreve prisavslag. 

 

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%. 

Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14 

dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp 

refundert. 

Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner. 

SmartReiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen 

manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre 

underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige. 

SmartReiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser 

som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser, terrorhandlinger 

etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger. 

SmartReiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig 

med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige 

fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan 

gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke 

SmartReiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den 

reisende kan kun reise krav mot SmartReiser på bakgrunn av feil som har 

direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte. 

Forsikring / Vaksinasjoner / Visum  

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som 

avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring, 

vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.  

Reklamasjoner 

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må 

forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for 

hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på 

stedet. 

Tvistebehandling 

Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om 

forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten 

ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for 

Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra 

arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den 

Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet. 

Forbehold om endringer og feil 

Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren 

eller på Internett. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre 

materiell og brev. 

SmartReiser AS 

Heimdalsvegen 2C  

7080 Heimdal 

Tlf. 72596210 

SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den 

lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.  

 

Påmeldingen sendes:  
 
SmartReiser AS 
Heimdalsvegen 2 C 
7080 Heimdal 


