
KROATIEN 
HÖSTEN 2022

TRÄNING OCH GEMENSKAP
MED BLUE SWAN TRAVEL AB

Hösten 2022 kör vi 1 vecka i Vodice Kroatien 
med träning i varierande form, samt mycket 
glädje och gemenskap står i fokus. 
                                                          

1–8 OKTOBER 2022

Blue wan AB
T R AV E L

Häng med oss!



Vi flyger till Zadar och tar oss sedan med en busstransfer på 
ca 50 minuter till den populära kuststaden Vodice. 
Alternativt går det att resa med tåg. 

Orten är känd för sitt rika kulturella utbud, sina pittoreska 
restauranger och det gedigna sport- och rekreationsutbud som 
erbjuds. Omgivningarna här inspirerar till träning och vi lovar dig 
en resa med många spännande inslag och roliga utmaningar, där 
du kan delta oavsett nivå och träningsbakgrund. Vi tränar för att 
göra oss lite starkare och mer uthålliga än vad vi är idag så 
utgångsläget spelar mindre roll. 

TRÄNINGEN
Som på alla träningsresor kommer programmet innehålla 
löpning, stavgång, yoga, dans, olika typer av styrke-/fyspass och 
inspirerande föreläsningar. Du väljer själv vilka pass du vill gå på 
och våra ledare visar dig alltid olika nivåer så att du kan anpassa 
träningen efter egen förmåga. Större delen av all träning hålls på 
hotellets terrass och nere på stranden med underbar utsikt över 
Adriatiska havet.
 
UTFLYKTER
Under veckan vi gör ett par gemensamma utflykter, bl.a till 
den spektakulära nationalparken Krka. Parken är unik med sina 
många och vackra vattenfall, en av många naturupplevelser 
på nära håll. Här springer, promenerar och upptäcker vi området 
med vacker natur, museum och vattenkvarnar. Vandringen tar 
ca 2 timmar och avslutas med lunch. Resan innehåller också en 
del andra kulturella och historiska inslag.

Vi gör utflykt till Testament Winery den första Svenska vinegård 
Testament Winery har en ekologisk vinodling på 47 hektar på 
kullar som sluttar ner mot Adriatiska havet utanför medeltida 
staden Sibenik på Dalmatiens kust i Kroatien. 
Vi kommer att provsmaka vin, ost och olivolja.
 
Vi besöker även den vackra staden Sibenik.
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TRÄNING & PROGRAM

HÖSTEN 2022
DATUM: 1–8 OKTOBER
Hotell Punta 4-stjärnigt hotell
PRIS:  12 550 kr  för halvpension och del i 
dubbelrum
Anmälningsavgift: 3500 kr
(7 dagar efter bokning)
Slutbetalning: 30 dagar innan avresa

RESFAKTA
Flygbolag: Ryanair
Avreseort: Göteborg (Landvetter)
Ankomst: Zadar
Alternativt resa med tåg.

TURISTSKATT
Boende på kroatiska hotell betalar en 
turistskatt på cirka 11 kuna per person 
och natt.

INGÅR I RESAN
- Flyg med Ryanair t/r inklusive alla skatter och  
  20 kg bagage
- Transfers t/r flygplats-hotell
- Logi i vald rumskategori
- Halvpension (frukost & middag inkl dryck)
- All träning enligt program samt utflykt till  
  Krka, Testament winery och Sibenik
- Blue Swan Travel AB reseledarservice på plats 

TRANSFER
För alla som reser på ordinarie resa ingår, 
Transfer: flygplatsen – hotellet – flygplatsen. 
Restiden är normalt ca 1 timme.

BAGAGE
Med Ryanair får varje resenär ha 1 väska 
á 20 kg incheckat bagage samt handbagage. 
Handbagaget får ej överstiga måttet 
55 x 40 x 23 cm.

Tillsammans med Mia och andra ledare kommer vi erbjuda 
träning för alla nivåer i ett nytt spännande koncept. 
Omgivningarna inspirerar till både rolig och utmanande träning, 
där vi utnyttjar de naturliga inslagen som redskap. Gruppen är 
på max 20-30 personer och träningsprogrammet är varierande.

Fokus på träning i Kroatien är natur- och kulturupplevelser i 
kombination med glädjefylld träning och gemenskap.  

Vårt hotell Punta är en perfekt plats för en aktiv semester. 
Huvuddelen av vår träning är förlagd till hotellet och närområdet. 
Vi startar dagen med yoga, stavgång eller löpning. 
Dagen fortsätter med en blandning av danspass, styrke/fyspass 
och rörlighet. Mellan passen och utflykterna finns det 
tid för avkoppling vid hotellets pool, vid havet, eller varför inte 
strosandes i de mysiga gränderna i Vodice.

En av kvällarna får vi dessutom lyssna till Mias berättelser och 
roliga historia.

Under resan gör vi en utflykt till Krka Nationalpark med sin 
vackra natur och hänförande vattenfall. Detta är Kroatiens svar 
på ”bergspasset”. Vi åker buss till byn Skradin och går eller 
springer in i parken längs med den glittrande grönfärgade floden. 
Väl framme vid vattenfallen finns tid för att upptäcka parken och 
ta en fika. Tillbaka väljer du själv om du vill åka båt eller springa.  

Pris och Resfakta 

TRÄNING OCH GEMENSKAP
      Strandpromenad längs den vackra kusten för löpning         
      och promenader.
      Stor träningsyta på hotellområdet med utsikt över havet. 
      Inomhuslokal för fysträning och kampsport.
      Gym.
      Spaanläggning som erbjuder behandlingar.
      Inomhuspool samt flera olika sorters bastu.
      2 instruktörer och en variation av träning och aktiviteter. 
      Bergspasset Krka – Vi springer eller går i nationalparken med  
     sina fantastiska vattenfall.



BOENDE
Hotel Punta ligger i den populära kuststaden Vodice, precis vid 
havet. Det är ett bra hotell med en enklare standard. Rummen är 
relativt små men funktionella med balkong. 
Alla dubbelrum har twinbeds. 

Hotellet har restaurang, bar och 24-timmars service i 
receptionen. Från hotellets översta konferensvåning erbjuds 
en fin utsikt över Vodices omgivningar. 

Vi har tillgång till en stor träningsyta utomhus med härlig utsikt 
över havet och hamnen. Precis intill denna finns en lokal som 
vi kan utnyttja för olika typer av fyspass. Hotellet har även ett 
litet gym och en SPA-avdelning med pool och bastu som ingår i 
priset. Utomhuspool finns ca 30 m från hotellet. Dessutom 
erbjuder de olika SPA-behandlingar och massage som kan 
bokas och betalas på plats. 
Obs! pga av Covid-19 så kommer SPA och wellness avdelningen 
att hålla stängt.

Utomhuspool finns ca 30 m från hotell Punta. 

Alldeles nedanför hotellet går strandpromenaden som åt ena 
hållet sträcker sig genom Vodices centrala delar och åt andra 
hållet till grannbyn Tribunj. Hamnen och centrum av Vodice 
ligger på bara några minuters gångavstånd från hotellet. 
Här finns caféer, restauranger och pittoreska gränder att strosa 
omkring i. 

Boende på Kroatiska hotell betalar en turistskatt på 
cirka 11 kuna per person och natt.

VODICE & NÄROMRÅDET
Vodice ligger drygt en timme norr om Split som 
speciellt under sommarhalvåret är en välbesökt 
kuststad. Orten ligger i området Dalmatien i 
sydvästra Kroatien och här finns ett stort antal öar och 
flera städer som är populära tursitmål. 

Vodice är bland annat känd för sitt rika kulturella 
utbud, sina pittoreska restauranger, caféer och barer 
samt det gedigna sport- och rekreationsutbud som 
erbjuds. 

I Kroatien finns i stort sett bara stenstränder och 
Vodice är inget undantag. För underlätta sol och bad 
har man skapat dekorativa badplattformar i betong 
längs med stranden. 

En härlig strandpromenad sträcker sig genom staden 
och längs det kristallklara havet vidare till orten 
Tribunj som ligger ca 4km västerut. 

I närområdet ligger två nationalparker och vi 
kommer att besöka den ena, Krka, under vår resa 
i Kroatien. Parken sträcker sig längs floden med 
samma namn och är känd för sina spektakulära 
vattenfall. 

20 minuter från Vodice ligger staden Sibenik med 
många historiska och kulturella byggnader. Vi gör en 
gemensam kvällstur till staden under vår resa och Mia 
kommer att guida er runt bland gränder och 
katedraler.

BOKNING
Kontakta oss på BLUE SWAN TRAVEL AB 
för bokning.

Mia +46 702 61 47 10
Sirpa +46 793-58 00 67
info@blueswantravel.com
blueswantravel.com

Vi ser framemot er bokning. 


