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Kroatienfortsitter att fascinera
detta 5rsversionav Kroatienguiden.
P5Scandjetdr vi stoltaover att presentera
Vi hargjortv6rtbastafor att ge er en tidningfylld av goda r6d samtinspirationrnforer semester.

FORTSATT UPP I RANKINGEN
De senasteiren har Kroatien tagit stora kliv upp i olika internationeiia rankingar over de mest populdra semesterlenderna i Europa.
Nir detta skrivs har landet precis klivit upp pi en tredjeplats i tidningarna Guardian & Observers underscikning om de mest populdra resmilen i Europa. Landet har till och med puttat ner popullra resmil som Osterrike och Italien. Det pratas om ett glswinligt
folk, ett fantastiskt hav, en omvdxlande natur, en hdrli.g atmosfir samt att det dr rent i stiderna och en, fiir minga, fiirvinansvdrd hcig
standard.
ETT BRA ATTERNATTv ron
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ocH prANnoxEN

Kroatien dr pi flera sdtt ett prisvlrt alternativ fijr sommarsemest..t-r.Ar nan ute efter so1och bad ir Kroatien den ndrmsta Medelhavsdestinationen frin Sverige, med de generellt blsta flygpriserna. Fcir oss svenskar ir det numera dyrt att semestra utomlands och
i det ekonomiska ldget hiller minga hirdare i plinboken.Aven hlr dr Kroatien ett gott alternativ di priserna fortfarande hiller sig
pi en bra nivi jlmfiirt med grannldnderna.
lJnder de senaste iren har mlnga barn komnrit till vdrlden och fir forildrar som fijr forsta gingen ska nka utomlands med sitt lilla
barn finns det minga saker att ta hlnsyn ti11.Den korta flygresan 1r sjdlvklart ett plus.
VI SATSAR TROTS TUFFA TIDER
2008 var ett mycket bra ir {iir vir bransch och si dven {iir oss.Efter september borjade dock molnen torna upp sig pi finanshimlen
och oro bo{ade sprida sig i resebranschen.Pi Scandjet 1r vi dock overfygade om att det enda sdttet att ta sig igenom en kris ir att
satsaframet.Vi tror pi Kroatien och fortsdtter dlrfiir att satsapi att erbjuda de bdsta priserna och ett stort utbud pi flygstolar till
Kroatien.
Med vlrt stora kontaktnlt har vi numera dven valt att tillsammans med partners erbjuda paketresor med bide flyg och hotell. Bide
hlr i tidningen och pi vir hemsida hittar du ett urval av hotell som vi rekomrnenderar ftir sommarens semester, allt frin riktig ly<
till gemytligt boende i cjvirlden. Frin och med 2009 tar vi dven ytterligare ett steg fram och satsarpi att ge vira kunder bra erbjudande pi reguljdrflyg till andra destinationer. Boka t.ex. din resa till NewYork med oss eller v:t spdnnande resmil som Istanbul, Budapest och Dubai. Pi vir nya hemsida, www.scandjet.se, hittar du allt du behciver fiir att ta det {tirsta steget ti11en perfekt semester,
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1. Havet,havet,havet!
2. Plitvicenationalpark
overBiokovobergen
3. SoluppgSngen

JelenaMilisic, Chefredaktor

www.scandjet.se
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STADEN MAKARSKA
Makarska har alltid varit centrum i regionen klnd som "Makarska Riviera". I den lil1a staden med sin medeltida arkitektur
bor idag ca 15 000 mdnniskor. I Makarska finns ett utbud som
kan tillfredsstllla bide gamla som unga. L1ngst den rvi kilometer
linga stranden ligger strandpromenaden i skuggan av pinjetrdd.
Den del som ligger ndrmast stadens centrum sjuder av liv pl
sommaren. Hdr finns en marknad d1r man kan hitta aIIt frin
fotbollstrcijor, solglascigon och skor, ti11souvenirer och allt som
behcivs ti11 stranden. For barnen finns dven ett litet tivoli med
popcorn- och glasstind.
Staden ir en modern semesterort som samtidigt dr ft11t med
historisk tradition.Vandra runt bland de medeltida byggnaderna
pl den blankslitna marmorn . Slut cigonen, lyssna pi stadens

Ju senare det blir pi kvdllen desto livligare blir stadens gator nir
ka{6er, restauranger och diskotek fitlls av semesterfirande turister
och bofasta. IJnder sommaren kan man heja pi sina favoriter
i t.ex. Gatubollstdvlingen eller den humoristiska "Rund-motsma1" tdvlingen. Njut av stlmningen under Sommarkarnevalen
och ta del av festivalen "Fiskarens natt", dn de lokala mdnnen
tdvlar om vem som gor den bdsta Brodetton - en mustig soppa
med havets alla frukter.
Det blsta sdttet fir den som vill fordjupa sig i kultur och historia
er nog att biirja med att bescika Fransiscanerklostret som nyligen
firade 500-irs jubileum. Hdr finns ett bildgalleri, ett unikt museum och Institutet for Berg och Hav. Stadsmuseetsom ligger
nere vid havet 1r ocksi vdrt ett besok, liksom de kyrkor som
ligger runt om i staden.

ljud och forestdll dig hur livet sig ut hdr fiir hundra ir sedan.
Hamnen kantas av kaGer, smyckesbutiker, klldaffdrer, tobaksstind och palmer. Hdl finns ocksi ett stort urwal av utflyktsbitar

Frin staden stricker sig en vacker kuswdg till de smi fiskebyarna
som omger staden. Rivieran 1r dven en perfekt utgingspunkt
fiir utflykter tiil destinationer som Split, Dubrovnik, Hvar, Brac,

som kan ta dig ut till de kringliggande ciarna som t.ex. Hvar
och Brac.

Cetinafloden. Mostar m.fl .
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