
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kroatia 
Cavtat/Dubrovnik, Mostar og Makarska 

8 dager 9. – 16. mai 2023 



 

Kroatia 9. – 16. mai 2023 
 
Etter et par års pause har vi igjen satt opp vår ”kremtur” til Kroatia og landsbyen Cavtat. 
Denne gang har vi valgt å legge til en litt annen avslutning. Mot slutten av turen drar vi 
nordvestover mot Kroatias riviera Makarska, hvor vi avslutter turen med et herlig opphold 
ved stranden her.  
 
I Cavtat bor vi naturligvis på Hotel Croatia som ligger vakkert til omkranset av pinjeskog med 
krystallklart friskt hav på begge sider. Sentrum i landsbyen Cavtat ligger kun en 10-12 
minutters spasertur unna. Selve hotellet har både innendørs (oppvarmet) og utendørs 
basseng, spa-anlegg, velutstyrt trimrom, eget badeanlegg nede ved sjøen, samt flere gode 
restauranter og store, romslige fellesarealer. Ved hotellet kan vi gå turer på vakre 
spaserveier, leie sykkel, utforske Cavtat eller ta lokalbussen eller båten inn til Dubrovnik et 
par mil unna.  
 
På veien til Makarska stikker vi innom nabolandet Bosnia Herzegovina for å besøke Mostar. 
Det blir som vanlig også båtturer i tillegg til vinsmaking og andre små utflukter. Alt i et rolig 
ferietempo uten stress!! Lufttemperaturen ligger nok godt opp på 20-tallet på denne 
årstiden.  
 
Tirsdag 9. mai: Trondheim – Dubrovnik – Cavtat (M) 
Vår reiseleder møter på Værnes og leverer ut flybilletter før det blir innsjekking.  
 
Fly Norwegian, Trondheim – Oslo,  10:25-11:55 
Fly Norwegian, Oslo – Dubrovnik,  13:00-15:20 
 
Vi blir hentes av vår lokale guide og tatt med i buss til hotellet for innsjekking. Turen med buss 
tar bare ca. 15 min før vi er fremme på Hotel Croatia http://www.hoteli-croatia.hr/. Alle får 
praktfulle, velutstyrte rom med balkong m/ bord, 2 stoler, og ikke minst havutsikt! Middag på 
hotellet. 
 
Onsdag 10. mai: Cavtat / Dubrovnik (F,M) 
Frokost på hotellet. Formiddagen fri til egne aktiviteter. I og rundt Cavtat er det flere 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?  Etter lunsjtid reiser vi med båt fra Cavtat 
til den historiske gamlebyen i Dubrovnik. Turen tar ca. 1 time og går langs land og forbi flere 
vakre øyer.  Her inne i Dubrovnik møter vi vår lokale guide for en interessant bysightseeing til 
fots inne i selve gamlebyen. De som ønsker det kan også bli med på en vandring oppe på muren 
som omgir hele gamle Dubrovnik. Man betaler litt ekstra for det på stedet. Etter å ha blitt kjent 
i gamlebyen, har dere muligheten til å rusle rundt på egen hånd noen timer før vi reiser tilbake 
til Cavtat samme vei som vi kom. Middag på hotellet.  
 
Torsdag 11. mai: Cavtat / Fri dag (F) 
Frokost på hotellet. Dagen er fri til egne streiftog og aktiviteter.  
 
Fredag 12. mai: Cavtat/Øyhopping (F,L) 
Etter frokost skal vi ut på båttur i den vakre skjærgården som ligger nord for Dubrovnik. Det 
blir en fin dag på sjøen med herlig sjøluft og strandhugg på et par av øyene, hvor de som ønsker 
kan bade og ellers nyte dagen etter eget tempo. Vi er tilbake på hotellet i 17-tiden. Lunsj om 
bord i båten. 

http://www.hoteli-croatia.hr/


 
 
 
Lørdag 13. mai: Cavtat / Fri dag (F) 
Frokost på hotellet. Dagen er fri til egne streiftog og aktiviteter.  
 
Søndag 14. mai: Cavtat – Mostar – Makarska (F,L) 
Etter frokost sjekker vi ut og reiser vi med buss over grensen til Mostar som ligger i nabolandet 
Bosnia Herzegovina. Vi opplever Mostar som en vakkert restaurert by, og får samtidig høre 
historien som gjorde Mostar kjent under Balkankrigen for få år siden. Vi får anledning til å gå 
over den kjente broen og oppleve litt av folkelivet her.  Etterpå kjører vi tilbake til Kroatia og 
besøker den historiske byen Vid. For en del tiår siden fant man så mange som 16  keiserstatuer 
fra det tidligere romerske Forum her, og man har laget et museum over funnet. Vi besøker ikke 
museet denne gang, men skal bli med på en flott båttur ned Neretvadeltaet i tradisjonelle 
elvebåter. Området er i perioder oppholdssted for tusenvis av fugler, og er et av de siste 
deltaområdene ved Middelhavet som har bevart sin opprinnelige flora og fauna. Her får vi tatt 
mange fine bilder av en helt spesiell natur. Det blir sen lunsj i dag ispedd livlig folkemusikk, og 
på menyen står lokale spesialiteter fra det dalmatiske og neretviske kjøkken.  
 
Dagens endestasjon er den kroatiske rivieraen ved Makarska. Vi sjekker inn ved ankomst og 
har resten av kvelden til egne aktiviteter. Middag på egen hånd. I Makarska bor vi på Park Hotel 
som ligger rett ved stranden. Alle har rom med balkong ut mot havet. Hotellet: 
https://parkhotel.hr/ 
 
Mandag 15. mai: Makarska/Vinsmaking (F,L) 
Frokost før vi skal på utflukt. Det finnes mange vingårder i området og vi skal besøke en av 
dem. Her blir det omvisning på vingården og selvfølgelig muligheter for smaking. Vi spiser også 
en herlig lunsj her før turen går tilbake til hotellet hvor man gjør det man vil resten av dagen. 
 
Tirsdag 16. mai: Makarska – Split – Trondheim (F) 
Tidlig frokost før vi sjekker ut og reiser til flyplassen i Split. Bussturen tar ca. 1,5 time. 
 
Fly Norwegian, Split – Oslo, 10:30-13:20 
Fly Norwegian, Oslo – Trondheim, 15:40-16:35 
 
  
 
Våre tidligere turer hit har vært en stor suksess og bruker å være fulltegnet tidlig. Så vær tidlig 
ute med din påmelding! 
 
Det er fullt mulig å bestille en ekstra ferieuke på hotellet, og også reise fra andre byer i Norge 
og møte resten av gruppen i Cavtat. Kontakt oss for tilbud og muligheter om du/dere skulle ha 
ønsker om dette.  
 
Måltidene som er inkludert i turen er markert med 
F=frokost, L=lunsj, M=middag  
 
For priser og betingelser, se vedlagte påmeldingsskjema. 
 
Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
 
 

https://parkhotel.hr/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pris fra Trondheim kr 16.750,- pr. person  
i dobbeltrom.  
Fra andre byer: på forespørsel.  
Tillegg for enkeltrom: kr 3.850,- 
 
Prisen er beregnet ved minimum  
20 betalende deltakere.  
 
Depositum kr 4.000,- 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 pr. 21. okt 2022. 
Overnatting i dobbeltrom på 5-stjerners hotell i Cavtat 
og 4-stjerners i Makarska. 

• 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 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 
▪ Evt. utvidet opphold 

 
Avbestillingsregler: 
1. Frem til 04.02.23 refunderes depositum minus  

kr. 1.500,-. 
2. 05.02.23 – 15.03.23 refunderes ikke depositum. 
3. 16.03.23 - frem til avreise, ingen refusjon  

 
Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer. 
 
Forøvrig henvises til våre gjeldende bestemmelser 
for gruppereiser. 
 
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. 
 
. 
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Tlf: 72 59 62 10 
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Reiseleder 
Jens Axel Weisser 



 
 
 
 

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 


