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MAKARSKA
RtvtERAN
dr namnetpi det
piirlband avbyar och strdnder som
b<irjari det gamlapiratndstet Omis, och
sedanfriljer Biokovo-bergensbranta
sluttning hela vdgen ner till Gradac.
Brela och BaskaVoda 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<isaproblem eller
bistfl med goda rfld. Det finns faktiskt
flera hotell ldngsMakarskarivieran ddr
dgaren talar svenskaefter att bott i Sverige innan de flyftade hem och cippnade jl
hotell. Ett sidant dr Marco polo, som ffltt
ff
enormt h<igtbetygav sina gdster:4,7.
1l
Detliggerprecisvid strandpromenaden
iil
Gradac,och den som vill kan gdrnafidlja tl
med i hotelletsegenbit ut till 6arna fiir ,
I
'iif.t,G.sr/,

snorHing och bad. Fast man behriver
inte aka lflngt frir att hitta fina strdnder.
De finns riverallt,oftast smfl grusstrdnder med ett vatten sfl klart att det ser ut
som snorklareoch simmare svdvarett
stycke ovanfcirbotten.
Och som det inte vore nog iir bflde
kusten och ciarnautanftir lcyddade med
sevdrdheter,vingirdar, restaurangeroch
annat som iir bflde spiinnande och smakligt. Som griidde p& detta frirg'usandemos
ligger utmdrkt lokaltrafik, bide med buss
och bflt, s6 det iir bide l[tt och billigt att
ta sig runt pfl egenhand. Lflt ossta en tur
fr&n BaskaVoda, ut till oarna, rjver till
Split och sedantillbaka igen.
BRAC
ARDEN6 som ligger ndrmast Baska
Voda, och b&tentar inte mer hn tre kvart

till Sumartin, en liten hamn- och fiskeby
pfl rins scidraudde. Men vi iir pfl v:ig
till Kroatiensmest fotograferadeplats,
sfl vi hoppar p6 bussensom tar osstill
Bol. Hiir ligger ndmligenZlatni Rat, en
triangelformadstrand som - har nflgon
rdknat ut - dr det absolut vanligaste
motivet pfl kroatiska vykort. Dagsfrir
ett bad och kanskeen lunch i Bol. prova
fisken. Prova alltid fisken ndr du dr i

IGo-a
tien.
$i.r-glrieksaruasem$-tjll__-_;

halften vrfl vin och hdlften mineralvatten

affiFh-Armifr--.-

'^*
pfl dagen. Ilar-dii efiil"d-6""r
.k;a;
be$Ftad-ddixinikanska klostret och
ta en titt pfl dess"konstutstdllning',som
spdnnerfrfln en Tintoretto till ett ganska
rostigt ankare,det dr helt osammanhdngandeoch mycket charmigt.
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NAsrAANHALTAnlrlsn,
pA on Hvar.BAten tar inte mer dn tjugo minuter och du
landar i en r,ykorlsvackerstad i solblekt
sten diir allting finns pA gflngavstind.
Runt stadenliggerminga av ons odlingar; lavendel,oliver,frr.rkt,vin, och hinner
du med ett besokpfl frukt- och grcinsaksmarknadendr det modanvrirt.Ta sedan
bussentill ons hur,udstad,som faktiskt
fiitt ge namn it hela cin:Hvar stad: en
av Dalmatiensverldigapirlor, med anor
lingt tillbaka i tiden. Det hdl var en av de
platser som f'orstupptdcktesav turister,
iiven om det var nAgrahundra ir sedan
och turisterna oftast hade adliganamn.
Si l<anman till exempelskrl-tamed en
ar Europaslildsl.aLeatlar.
eu m)cket
vackerkatedrai och bilfria grrindermed
smi restauranger,
boutiqr.ieroch annat.
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Hr.ar har hflllit stilen och dn idag dr staden nigot av det elegantaste
Dalmatien
har att bjuda,ett slagsMonaconiistan,
fast idngre dsterut och m1'cketrildre.Ta
en pausnerevid strandpromenaden,
espressondr utmdrkt och utsikten likasfl,
med bfltar som komner och gir, flanerandeturister och idngstborl i fonden:
Pakleni-cjarna,
med badbitarnasom
slrrrar fi'am och tillbaka. Hdr gflr ocksi
bitarna tiil Split, snabbl?irjantar under
en timme och du landarmitt i centrum.
SPLIT
ARENAVMEDELHAVETS
MiNSt
kdnda,men mestspiinnandesttider.
Desscentrum iir det enormapalatsson'r
liejsalDiot'letianrrs
ldt br-gga
frtsigndr'
fAtt nog av att regeraromare.Det 6r omoch tillbyggi sedantrehundratalet,men

aldrigoi ergivet.Inne i dessgrdnder.
gS,ngaroch pring vdntar ett m1'llerav
spdnnandeochbehagligaupptdckter.
BesoknAgonav vinbutikerna i6ngs
med perisg'lenfcir att smakapi bide
honung, olivoija och vin, eller kdp en
picknicklunch med brdd, frukt och ost
rdtt frrin brindernapi marknadenutanfbl Silverporlen.
Ta ocks6cn titt pi det
egensinniga
lokalahanh'erketsom sriljsi
gaileriernai palatsetskdllare,skcinasoul'enirersom du inte hittar nAgonannanstans.Ar..rundasedanbesriketmed ett
glas ar.cletlokala vitvinet Grk pi nigot
av alla de caf6eroch barer som kr-u-ddar
tillvaron bide inne i palatsetoch nere pA
Rivan,boulevardenmellanpalatsetoch
havet.Det enklastesattet att sedanta dig
tillbaka ti1l BaskaVoda iir att hoppa pfl

.

.

4

o

Mqkorsko rivieron
or den noturskono
Rivieron
Mokorsko
soderom Sptit.Ving
kuststrockon
erbjudertre mysigosmdresm6L;
Brelo,BoskoVodoochGrodoc.Vihor
mycketbro hoteltp6 ottotre resm6ten.
Deftestotiggerboro ett stenkostfrdn
hovet.
Spl,it
god mot
stronder,
Horfinnshistorio,
ott resoruntpd
och storomojLigheter
reso
SpLitorvorten
egenhond..Men
Rivon,pototsetoch de
i sigsjotv,tiLl.
[ockromorknoderno.
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PRISEXEMPEL:
AportmentsPulnik'2'C'2. en veckomed
ovresoIll5 fr6n Artondo.
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FRAN:Stockholm,
VING FLYGER
Goteborg, Motmo,Norrkopingoch Voxjo

bussen.Det gir flera turer om dagenoch
resantar under en timme. Du tir tillbaka
igen i tid till middag. Fir man fcireslflen
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 exempelvismed nygrillade sardiner och njuter sedanavbide
maten och solnedg&ngen.
RIVIERAN
Ar sfl mycket mer
MAKARSKA
iln bara en riviera. Frir pi vilken annan
riviera kan man dgnasig flt <ihoppning,
variera med vinprorming eller forsrdnning, njuta av god mat utan att det svider
i plinboken och dessutombo pfl hotell
ddr man kdnner sig, om inte hemma, sfl i
*
alla fall hemma hos n5Lgon?
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FLYGTID:
Cirko3 timmor

lL'rar
sot2

Hvor stod
Hvoror en mycketgommotstodsom
foljt medsintid. Horfinnsett sofisiikerot
ochkonske
utetivbro restouronger
viktigost
ov ottt:froschostrondermed
bodvotten.
kristoltkl.ori
Jetso
bLond
Medettidsstoden
JetsoLigger
p6 norro
ocholivdungor
lovendelfott
Hvor.B6deosterochvosterom stodsoch
stenstrcjnder
kornontiggersn.rd
bodterrossermed mycketkl.ortochfint
votten.

P&Ving.sekendu se vcrdg*stemc
sjclvo tyckeromhotetLet.Skalcn
g*rfr*n 1-5dffrSarhags\och
minstfemtiogasterrn*stesvcrcr,
cnn*rsviscsingo r*suitct.Hdr
cr belgen p* ctla v*n* hatei.li
Kroatien:
MARCOPOLO:
HOTELL
PUTNIK:
APARTMENTS

TID:Svensktid

B L U E S UMNA R I N A :
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