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MAKARSKA RtvtERAN dr namnet pi det
piirlband avbyar och strdnder som
b<irjar i det gamla piratndstet Omis, och
sedan friljer Biokovo-bergens branta
sluttning hela vdgen ner till Gradac.
Brela och Baska Voda dr nflgra av de
mest omtyckta byarna, med gott om
familjedrivna hotell, som oftast har firre
dn trettio rum och ddr dgaren alltid finns
i ndrheten frir att l<isa problem eller
bistfl med goda rfld. Det finns faktiskt
flera hotell ldngs Makarska rivieran ddr
dgaren talar svenska efter att bott i Sve-
rige innan de flyftade hem och cippnade jl
hotell. Ett sidant dr Marco polo, som ffltt ff
enormt h<igt betyg av sina gdster: 4,7. 1l
Det ligger precis vid strandpromenaden iil
Gradac, och den som vill kan gdrna fidlja tl
med i hotellets egen bit ut till 6arna fiir , 
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snorHing och bad. Fast man behriver
inte aka lflngt frir att hitta fina strdnder.
De finns riverallt, oftast smfl grusstrdn-
der med ett vatten sfl klart att det ser ut
som snorklare och simmare svdvar ett
stycke ovanfcir botten.

Och som det inte vore nog iir bflde
kusten och ciarna utanftir lcyddade med
sevdrdheter, vingirdar, restauranger och
annat som iir bflde spiinnande och smak-
ligt. Som griidde p& detta frirg'usande mos
ligger utmdrkt lokaltrafik, bide med buss
och bflt, s6 det iir bide l[tt och billigt att
ta sig runt pfl egen hand. Lflt oss ta en tur
fr&n Baska Voda, ut till oarna, rjver till
Split och sedan tillbaka igen.

BRAC AR DEN 6 som ligger ndrmast Baska
Voda, och b&ten tar inte mer hn tre kvart

till Sumartin, en liten hamn- och fiskeby
pfl rins scidra udde. Men vi iir pfl v:ig
till Kroatiens mest fotograferade plats,
sfl vi hoppar p6 bussen som tar oss till
Bol. Hiir ligger ndmligen Zlatni Rat, en
triangelformad strand som - har nflgon
rdknat ut - dr det absolut vanligaste
motivet pfl kroatiska vykort. Dags frir
ett bad och kanske en lunch i Bol. prova
fisken. Prova alltid fisken ndr du dr i
IGo-a ti en. $i.r-glrieksaruasem$-tjll__-_;
halften vrfl vin och hdlften mineralvatten
affiFh-Armifr--.-
pfl dagen. Ilar-dii efiil"d-6""r .k;a; 
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be$Ftad-ddixinikanska klostret och
ta en titt pfl dess "konstutstdllning', som
spdnner frfln en Tintoretto till ett ganska
rostigt ankare, det dr helt osamman-
hdngande och mycket charmigt. €e*
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NAsrAANHALTAnlrlsn, pA on Hvar. BA-
ten tar inte mer dn tjugo minuter och du
landar i en r,ykorlsvacker stad i solblekt
sten diir allting finns pA gflngavstind.
Runt staden ligger minga av ons odling-
ar; lavendel, oliver, frr.rkt, vin, och hinner
du med ett besok pfl frukt- och grcinsaks-
marknaden dr det modan vrirt. Ta sedan
bussen till ons hur,udstad, som faktiskt
fiitt ge namn it hela cin: Hvar stad: en
av Dalmatiens verldiga pirlor, med anor
lingt tillbaka i tiden. Det hdl var en av de
platser som f'orst upptdcktes av turister,
iiven om det var nAgra hundra ir sedan
och turisterna oftast hade adliga namn.
Si l<an man till exempel skrl-ta med en
ar Europas l i ldsl.a Leatlar. eu m)cket
vacker katedrai och bilfria grrinder med
smi restauranger, boutiqr.ier och annat.
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Hr.ar har hflllit stilen och dn idag dr sta-
den nigot av det elegantaste Dalmatien
har att bjuda, ett slags Monaco niistan,
fast idngre dsterut och m1'cket rildre. Ta
en paus nere vid strandpromenaden,
espresson dr utmdrkt och utsikten likasfl,
med bfltar som komner och gir, flane-
rande turister och idngst borl i fonden:
Pakleni-cjarna, med badbitarna som
slrrrar fi'am och tillbaka. Hdr gflr ocksi
bitarna tiil Split, snabbl?irjan tar under
en timme och du landar mitt i centrum.

SPLIT AR EN AV MEDELHAVETS MiNSt
kdnda, men mest spiinnande sttider.
Dess centrum iir det enorma palats son'r
l iejsal Diot' letianrrs ldt br-gga frt sig ndr'
fAtt nog av att regera romare. Det 6r om-
och tillbyggi sedan trehundratalet, men
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aldrig oi ergivet. Inne i dess grdnder.
gS,ngar och pring vdntar ett m1'ller av
spdnnande och behagliga upptdckter.
Besok nAgon av vinbutikerna i6ngs
med perisg'len fcir att smaka pi bide
honung, olivoija och vin, eller kdp en
picknicklunch med brdd, frukt och ost
rdtt frrin brinderna pi marknaden utan-
fbl Silverporlen. Ta ocks6 cn titt pi det
egensinniga lokala hanh'erket som sriljs i
gailerierna i palatsets kdllare, skcina sou-
l'enirer som du inte hittar nAgon annan-
stans. Ar..runda sedan besriket med ett
glas ar. clet lokala vitvinet Grk pi nigot
av alla de caf6er och barer som kr-u-ddar
tillvaron bide inne i palatset och nere pA
Rivan, boulevarden mellan palatset och
havet. Det enklaste sattet att sedan ta dig
tillbaka ti1l Baska Voda iir att hoppa pfl



. . 4

bussen. Det gir flera turer om dagen och
resan tar under en timme. Du tir tillbaka
igen i tid till middag. Fir man fcireslfl en
Dalmatinska plitica? Det ir ett kroatiskt
smorgisbord i miniag'r, en tallrik med
lite lufttorkad skinka, nigra sardeller,
fflrost och oliver. Ar ni flera i slllskapet
kompletterar ni exempelvis med nygril-
lade sardiner och njuter sedan avbide
maten och solnedg&ngen.

MAKARSKA RIVIERAN Ar sfl mycket mer
iln bara en riviera. Frir pi vilken annan
riviera kan man dgna sig flt <ihoppning,
variera med vinprorming eller forsrdn-
ning, njuta av god mat utan att det svider
i plinboken och dessutom bo pfl hotell
ddr man kdnner sig, om inte hemma, sfl i
alla fall hemma hos n5Lgon? *
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Mqkorsko rivieron
Mokorsko Rivieron or den noturskono
kuststrockon soder om Sptit. Ving
erbjuder tre mysigo smd resm6L;
Brelo, Bosko Vodo och Grodoc. Vi hor
mycket bro hotelt p6 otto tre resm6ten.
De ftesto tigger boro ett stenkost frdn
hovet.

Spl,it
Horfinns historio, stronder, god mot
och storo mojLigheter ott reso runt pd
egen hond..Men SpLitorvorten reso
i sig sjotv, tiLl. Rivon, pototset och de
[ockro morknoderno.

Hvor stod
Hvor or en mycket gommot stod som
foljt med sin tid. Hor finns ett sofisiikerot
utetiv bro restouronger och konske
viktigost ov ottt: froscho stronder med
kristoltkl.ori bodvotten.

Jetso
Medettidsstoden Jetso Ligger bLond
lovendelfott och olivdungor p6 norro
Hvor. B6de oster och voster om stods-
kornon tig ger sn.rd stenstrcjnder och
bodterrosser med mycket kl.ort och fint
votten.

PRISEXEMPEL: Frdn 3.925:-/pers p6

Aportments Pulnik'2'C'2. en vecko med

ovreso Ill5 fr6n Artondo.
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VING FLYGER FRAN: Stockholm,
Goteborg, Motmo, Norrkoping och Voxjo

FLYGTID: Cirko 3 t immor

TID: Svensktid

SPRAK: Krootisko

VALUTA: Krootisko Kuno (HRK),

SASONG: Moi-september

P& Ving.se ken du se vcrd g*stemc
sjclvo tyckerom hotetLet. Skalcn
g*rfr*n 1-5 dffrS arhags\och
minstfemtio gaster rn*ste svcrcr,
cnn*rs viscs ingo r*suitct. Hdr
cr belgen p* ctla v*n* hatei.l i
Kroatien:

HOTELL MARCO POLO:

APARTMENTS PUTNIK:

BLUESUN MARINA:

ZAJA APARTMENT:

APARTMENTS ROSSO:

APARTMENTS IVANA:

BLUESUN MAESTRAL:

VILLA SWISS:

BLUESUN BERULIA:

HOTEL BACCHUS:

BLUESUN SOLINE:

HOTEL AMFORA HVAR GRAND

BEACH RESORT.. &,&

MLADINA APTS: { '6

LE MERIDIEN LAV: ,{,S
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