STPL Kroatien med direktflyg

från Linköping 11 september

Äntligen går det charterflyg från Linköping till Kroatien. Ät frukost hemma i
bostaden och bada i adriatiska havet kl.14:00 bekvämare kan det inte bli.
STPL i samarbete med Vikingbuss ordnar nu en
resa till Sibenik och Amadria Park Hotel Niko***
Det finns ju inget bekvämare än att flyga från vår lilla flygplats nästan som att åka buss…. Och när vi landar i Zadar
står vår reseledare med buss och väntar för vidare
transport till Sibenik ca 1 timmes färd, smidigare kan det
inte bli! Efter incheckning så kanske ett dopp i havet som
ligger precis nedanför hotellet lockar, eller slå er ner på
någon av barerna och ta en drink eller en kopp kaffe och
umgås. Vår reseledare kommer att finnas till hands under
hela vistelsen. STPLs medlemmar har 1000:- rabatt på
ordinarie pris fram till 30/3. Efter det 500:- rabatt och i
mån av plats, men utflykten till Split ingår. Alla som reser
med STPL får sitta ihop på planet.

Utflykter som vi erbjuder
Krka Nationalpark
Bussutflykt till Krka som är härligt grönt med kullar och
vattendrag här finns en serie på 17 spektakulära
vattenfall. De är mellan 200 och 400 meter breda och
den sammanlagda fallhöjden är 45 meter! Vi gör även
ett stopp i staden Šibenik. Under vår rundvandring
bland stadens alla vackra stenhus och smala gränder
ser vi bland annat den ståtliga katedralen Sankt Jakob
som finns med på Unescos världsarvslista.
Pris: 490:-

Sibenik har 44000 invånare och kallas ofta för Adriatis-

ka havets pärla, är belägen vid Krka-flodens delta på den
vackraste delen av Adriatiska havets östra kust. Här finns
den stora katedralen St. Jakob som är under UNESCO:s
beskydd, tillsammans med flertalet kyrkor, kloster,
palats och fyra fästningar som ”ramar in” staden. Vi bor
på Amadria Park som är en anläggning med flera hotell
som ligger 50 m från havet och ca 6 km från Sibenik.
Du kan roa dig på strandklubben eller ta en drink i
poolbaren med utsikt över havet. Massagebehandlingar,
solarium, bastu och inomhuspool erbjuds på The Jure
Spa mot en extra avgift. Du kan även spela tennis,
minigolf och andra sporter mot en extra kostnad. Här
finns det en 4 km lång strand med varierat kullersten
och klappersten badskor rekommenderas. Vill man in
till Sibenik så går det bussar ifrån hotellet in till staden,
reseledaren kommer även att arrangera ett gemensamt
besök i staden i början på vistelsen

www.vikingbuss.com
Nygatan 32, Linköping. 013-14 15 16

Split
Bussutflykt till Split som är Kroatiens näst största stad
och en av de vackraste. Gamla stan domineras av
Diocletianus mäktiga palats som är med på Unescos
världsarvlista det byggdes i slutet på 200-talet av den
romerska kejsaren. Gator och torg är smyckade med
dyrbar marmor importerad från Grekland och Italien.
Den gamla delen av Split är bilfri och full med caféer,
små butiker och restauranger.
Pris: 290:- (Ingår för STPL)

www.ringarums.se
Kyrkängsvägen 1, Ringarum. 0121-30 300

Flygtider

Hotell Niko***

Avresa 11 september
11/9 10:00 Linköping - 12:20 Zadar
18/9 13:40 Zadar - 16:10 Linköping
Obs! Flygtiderna är preliminära och kan komma att
justeras.
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RESMÅLSFAKTA
PRIS:.........Ord.pris 11.390:- AVRESA:....................11/9
RESLÄNGD:...........8 dagar. VALUTA:...................HRK
1000:- rabatt till 30/3 och efter det 500:- rabatt
I resans pris ingår: Flyg t/r Linköping-Zadar ,del i dubbelrum med balkong, halvpension, transfer till hotellet
t/r, utflykt till Split och reseledare.

Ett modernt hotell som omges av lummig medelhavsvegetation och ligger vid en 4 km lång strand där
vissa delar har klappersten och andra kullersten. Här
finns duschar, omklädningshytter och möjlighet att hyra
parasoller och solsängar. Alla rum har balkong, luftkonditionering, satellit-TV och minibar, badrum med
dusch och gratis WiFi.

www.vikingbuss.com
Nygatan 32, Linköping. 013-14 15 16

Avbokningsvillkor: 120 dagar innan avresa 3000:- per
person och 119-60 dagar innan avresa 50% av resans
pris, därefter 100% av resans pris.
Saknar ni avbeställningsskydd kan ni beställa det hos
oss. Detta ska beställas vid bokning eller senast 10
dagar efter bokning.
Tillkommer: Dryck till mat och övriga utflykter.
Anmälan till Vikingbuss

www.ringarums.se
Kyrkängsvägen 1, Ringarum. 0121-30 300

