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Velg Apollo Mondo Family Resorts for en fullkommen familieferie.
Her er det både barneklubb og svømmeskole! Les mer på apollo.no

SOL, BAD OG SPORT

1.

4

2.

Slovenska Plaza

Strendene Mogren I og II

er den lengste og best kjente stranden i
Budva – Plaza betyr for øvrig "strand".
Den strekker seg fra havna mot fotgjengerundergangen som leder til Becici. Her
kan du tilbringe mange herlige dager i
sola og bølgene. Det ﬁnnes mange hyggelige spisesteder og kaféer for små pauser
i skyggen, og vil du ha litt fart, så er der
også et bra utvalg innen vannsport.

ligger nær gamlebyen i Budva, ikke langt
fra Hotel Avala. Gå fra byen langs klippene, så kommer du snart til de 350 meter
lange tvillingstrendene, som er forbundet
med en gangtunnel. Strendene består av
grovkornet sand, og der er solstoler og
parasoller til leie.

3.

4.

I Becici

Kamenovo-stranden

ligger alle hotellene direkte på eller i
umiddelbar nærhet av den meget ﬁne
Becici-stranden. Den er nesten to kilometer lang og meget bred, så det er godt
om plass selv om den er populær. I 1936 ble
den utpekt til Europas ﬁneste strand.

ligger sør for Becici. Gå gjennom tunnelen, så kommer du til den 300 meter
lange stranden. Siden den ligger litt for
seg selv er det som oftest ikke så mange
mennesker her, men like ovenfor ligger
det et par kaféer. Og solstoler leier du
billigere her enn på strendene i Budva.

Er du interessert i vannsport, så er dette
stedet for deg. Rafailovici kalles den
sørlige delen av stranden; her ligger alle
båtene og de ﬂeste restaurantene.
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5.

6.

En dukkert ved
Sveti Stefan-øya

Strendene i Petrovac

kan du ta fra fastlandssiden. Like
ved brua ligger to ﬁne strender;
den som ligger til venstre er åpen
for allmennheten. Det er lett å
komme hit med lokalbuss, men om
du har lyst å strekke ut litt, så er det
bare fem kilometer fra Becici.
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Stranden i lille Petrovac er bare 600
meter lang, men svært populær i
sommermånedene. Blir du sulten,
så ligger det ﬂere tavernaer ved
siden av. Du kan også bade på den
hyggelige, ﬁnkornede Lucicestranden ved siden av bystranden.

7.

8.

Plaza Ploce
ligger bortenfor Jaz. Her bader du
fra steinbrygger hvor det også er
solstoler og parasoller og en liten
restaurant. Det går lokalbuss hit i
høysesongen, ellers kommer man
hit med bil.

Jaz – lang og populær

9.
Shëngjin
er en ﬁn og langgrunn strand i
Albania, hvor du garantert vil være
en av få skandinaver. Kjør mot
Tirana – når du kommer til Lezhë
svinger du til høyre over brua.
Deretter tar du neste asfaltvei til
venstre forbi Restaurant Rapsodia.

og en ypperlig strand for barnefamilier som vil ha en deilig dag
med sol og bad. Den ligger like før
Budva og er det første man ser på
vei fra ﬂyplassen inn til byen. Det
er lett å ta seg hit med lokalbuss.

10.
Plaza Orizont
ligger cirka fem minutter fra ﬂyplassen i Tivat, ved veien inn mot
Budva. Her er det en ﬁn sandstrand og svaberg man kan sole
seg på og bade fra. Du må ha bil for
å komme hit.
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12.
Kvinnenes strand
Drar du sørover fra Budva kommer
du etterhvert til Ulcinjs riviera med
mange ﬁnkornede sandstrender.
Midt i Ulcinj ligger den ﬁne stranda
Mala Plaza; her ligger også Zena
Plaza – Kvinnenes strand – hvor
det sies at vannet har en legende
effekt på kvinnesykdommer og
eksem. Dessuten kan kvinner som
ønsker å bli gravide gå tre ganger
rundt den lille klippen som ligger
her og legge igjen et plagg.

11.
Tennisbaner
ﬁnnes det på de aller ﬂeste større
hotellene. Du kan leie bane pr. time
– hør med resepsjonen hvordan du
bestiller og betaler. For øvrig kan
du som oftest leie bane selv om du
ikke bor på hotellet.
Der er baner på Hotel Alexander
ved Slovenska Plaza, på Hotel
Splendid i Becici og i Petrovac er
der baner vis à vis Villa Magnolia.
Skal du spille i Petrovac, så ta
kontakt med personalet på Cuba
Bar Café på strandpromenaden.

8

Finne fram: Kjør ut av Ulcinj fra
Mala Plaza og hold til høyre. Vær
oppmerksom på at menn ikke har
adgang til denne stranden på
dagtid. Entré € 1,50.

14.
Fuktig moro
Det er mange steder langs
strendene hvor du kan aktivisere
deg med ulike former for vannsport. Du kan prøve vannski, wake
board, vannscooter, paragliding og
mye annet. De yngste vil nok
foretrekke Jet Ski School i Budva –
de har et lite badeland ved
stranden.
Kontakt: Erkin på Jet Ski School
Telefon: +382 673 72 037

13.
Paragliding
er populært i Montenegro, og det
setter en ekstra spiss på tilværelsen at naturen er så storslagen.
Kjenner du deg klar for eventyret,
kan du prøve å hoppe fra fjellet
ovenfor Becici.
Vi anbefaler Montenegroﬂy som
tilbyr tandemhopp – du starter
høyt oppe i fjellet sammen med
instruktøren og lander på stranden
etter hvert.
Telefon: +382 675 80 664
www.montenegroﬂy.com

15.
Velika Plaza
er en ﬁn, langgrunn strand som
ligger litt sør for Ulcinj. Det er
meget ﬁnkornet sand her, nesten
som mel. Velika Plaza er delt i ﬂere
mindre områder; Miracle Beach er
den mest populære – hit kommer
mange kitesurfere og brettseilere.
Vil du prøve kitesurﬁng, så
anbefaler vi Kite Planet.
Kontakt: Dini eller Antonio
Telefon: +382 699 35 232

9

PÅ EGEN HÅND

16.
Becici – Cetinje – Lovcen – Podgorica – Petrovac med leiebil
Denne ﬁne ruten tar deg blant annet til
hovedstaden Podgorica: Veien fra Becici
mot Cetinje går gjennom fjellene og byr på
fantastisk utsikt – glem ikke å følge med
på veien… Det er nesten tre mil til Cetinje;
herfra er det skiltet mot Lovcen.
Nå kjører du to mil på svært svingete veier
opp til Njegoš mausoleum, 1 657 meter
over havet. Fra parkeringsplassen er det
461 trappetrinn til monumentet over
Montenegros landsfader. Kjør tilbake
samme vei som du kom, men ta av mot
Podgorica etter Cetinje.

På veien får du et glimt av Skadarsjøen,
før Montenegros hovedstad Podgorica
brer seg ut foran deg. Kjør mot sentrum,
der er det en stor parkeringsplass. Langs
gågaten Hercegovaca og i sidegatene er
det mange ﬁne butikker og hyggelige
kaféer hvor du kan legge inn et stopp.
Når du siden skal ut av byen igjen, følger
du skiltene mot Petrovac og ﬂyplassen.
Det er ﬁn utsikt over Skadarsjøen og
Petrovac på veien ned, og etterhvert også
over kysten.
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18.
På to hjul
langs Kotorbukta ...
Benytt anledningen til å oppleve
det vakre landskapet fra sykkelsetet. Turen er cirka 15 kilometer
lang og går rundt Luštica-halvøya.

19.
... og langs Skadarsjøen

17.
Jeepsafari
i Bjelasicafjellene
Nasjonalparken Biogradska Gora
er ett av de vakreste stedene i
Montenegro. Vi drar hit i jeeper, i
nær kontakt med den vakre
naturen.
På 2 000 meters høyde får vi en
fantastisk utsikt over området – en
urskog hvor noen av trærne er over
500 år gamle og nærmere 60 meter
høye. Dyrelivet er fascinerende og
stillheten overveldende – oppe i
fjellene er det villhestene og rovfuglene som regjerer.
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Dette er en sykkeltur litt utenom
det vanlige. Du får se mer av sjøen,
nyte den friske luften, smake på
solmodne ﬁken, meloner og druer –
og kjøpe lokalprodusert vin.

20.
Budva – Sveti Stefan – Bar – Ulcinj – Velika Plaza – Ada Bojana
En annen ﬁn biltur er denne som går ut fra
Budva og blant annet tar deg til Montenegros største strand og den historiske
byen Bar.
Starter du fra Budva, følger du kystveien
og stopper ved hotelløya Sveti Stefan.
Fortsett så forbi Petrovac mot Bar, hvor vi
foreslår at du stopper og tar en rusletur i

de trivelige omgivelsene, før du kjører mot
Ulcinj som ligger en halvtime unna.
Like sør for Ulcinj brer Montenegros
største strand, Velika Plaza, seg ut. Her
må du naturligvis unne deg en dukkert før
du fortsetter mot den albanske grensen
og øya Ada Bojana, hvor den populære
naturiststranda ligger.

13

MAT OG DRIKKE

21.
Populære Jadran

Hyggelige Restaurant Astoria

ligger på strandpromenaden og er en av
de eldste restaurantene i Budva. Den er
anbefalt av reisearrangører over hele
verden, og her serveres alltid det ferskeste
av ﬁsk, kjøtt, lokale spesialiteter og internasjonale retter. All mat tilberedes med
største omhu, personalet er ﬂerspråklig
og menyen ﬁnnes også på skandinavisk.

ligger i hotellet med samme navn, inne i
gamlebyen. Her bedrives moderne matlagning basert på ferske råvarer og inspirasjon fra både nasjonalt og internasjonalt kjøkken. Stort vinkart og deilige desserter har de også.

Telefon: +382 33 468 162.
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22.

23.

24.

Porto
på strandpromenaden
i Budva er en restaurant i det øvre
sjiktet. Her kan du hygge deg med
ﬁsk, kjøtt og vegetarretter, vin eller
øl, og en vidunderlig utsikt. Porto
er åpen for både lunsj og middag.

Den ﬁrestjerners Obala

25.
Familieeide Oaza
er en hyggelig restaurant i gågaten
i Budva. Frokost, lunsj og middag;
ﬁsk og skalldyr, kjøtt og vegetarretter på menyen. Og en liter av
husets vin gratis når du spiser lunsj
eller middag.
Telefon: +382 33 452 215.

ligger helt i vannkanten på
Slovenska-stranden i Budva. Den
er åpen fra tidlig morgen til sen
kveld; serverer ﬁsk, kjøtt, lokal mat
og pizza. Men det går også ﬁnt an å
slå seg ned for en kopp kaffe og en
titt på folkelivet.
Telefon: +382 681 66 040.

26.
Konoba Feral
er en av de beste ﬁskerestaurantene i gamlebyen i Budva. Micko,
som også er ﬁsker, tilbereder de
beste ﬁskerettene du kan tenke
deg. Bordbestilling anbefales;
Konoba Feral er meget populær.
Telefon: +382 695 60 232.

15

27.

28.

Palacinka
er en tynn crêpes-lignende pannekake som fås kjøpt i nærmest hvert
eneste gatekjøkken i Montenegro.
Den serveres enten med søtt tilbehør som sjokoladesaus og frisk
frukt, eller med et mer mettende
fyll som bacon og ost.

29.
Den kjente
Njegušiskinken
kommer fra byen av samme navn, i
nasjonalparken Lovcen. Skinken er
røkt og lufttørket etter byens egne
metoder og har en karakteris-tisk
smak.
Nesten all lufttørket skinke som
produseres i Montenegro kalles
njeguši, men originalen er altså
den som kommer fra denne lille
byen.
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Shopskasalat
er en klassisk montenegrinsk rett
som minner om gresk salat. Den
består av agurker, tomater, løk,
paprika og revet ost av sauemelk.
En god rett som forrett, eller tilbehør til varmretten.

30.
Gryteretten Muckalica
ﬁnnes det like mange oppskrifter
på som det ﬁnnes kokker. Så sies
det, i alle fall. Men i bunn og grunn
består denne kraftige gryteretten
av kjøtt, grønnsaker, poteter og
krydder.

31.

32.

Den klassiske retten
Pljeskavica
er den lokale hamburgeren. En ekte
pljeskavica lages av lam eller oksekjøtt og serveres ofte med rå løk,
tomater og potetsalat.
Noen steder får man den på
"amerikansk" manér i pitabrød.

33.

Cevapcici
er også en klassiker som spises på
hele Balkan – velkrydrede kjøttboller serveres med ulike grønnsaker og den sterke sausen "ajvar".

Ajvar
er Montenegros svar på ketsjup.
Den lages vanligvis av paprika, olje
og salt, men varianter med for
eksempel aubergine og chilipepper
ﬁnnes også. Smaksstyrken er jo
avhengig av hva som har vært
brukt, men sausen er god til kjøtt
og et selvsagt følge til Pljeskavica.
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34.
Njeguši-osten
kommer fra Cetinje og Njeguši.
Geitosten har blitt framstilt på
samme måte gjennom generasjoner og passer spesielt godt som
forrett.

35.
En real tørsteslukker
i sommervarmen er limonade med
presset sitron. Bestill deg et glass,
tilsett to skjeer sukker og kos deg.

36. Montenegros viner
Druene til de lokale vinene dyrkes i nærheten av Podgorica. Rødvinen Vranac på
druen av samme navn, har en tørr ettersmak som passer godt sammen med osten
fra Njeguši. Her hjemme fås én rød og én
rosévariant, men prisforskjellen gjør det
attraktivt å kjøpe med et par ﬂasker hjem.

Den lokale hvitvinen heter Krstac, og
druen vokser bare i Montenegro og
Serbia. Vinen er rik på smak og lysgul av
farge, og fås foreløpig bare kjøpt i
Montenegro. Vinene selges i de ﬂeste
butikker, og en ﬂaske koster fra 3 euro og
oppover.
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38.
Dinner with a View
kan du nyte på restauranten
Paštrovici Dvori. Vakker utsikt til
Adriaterhavet og solnedgangen,
god mat og god vin, og underholdning ved verten selv, Zeljko.
Paštroviæi Dvori ligger litt utenfor
Becici – taxi og bordbestilling
anbefales.
Finne fram: Sveti Stefan, Blizikuce.
Telefon: +382 33 468 162

37.
Kaffe hos urfolket
"Ant" betyr urfolk på montenegrinsk, men det er også navnet
på en hyggelig kafé som ligger på
strandpromenaden i Becici,
nedenfor Sveti Thomas-kirken. Her
kan du spise frokost eller en lett
lunsj, og naturligvis kan du slå deg
ned med en kaffe, en øl eller et
glass vin mens du titter på folkelivet.
Nedenfor Ant er det en liten
strandstripe hvor du kan leie
parasoll og solstol.
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40.
Trivelige Tri Ripara
ligger ved enden av Becicistranden. Navnet betyr " Tre
Fiskere", og naturlig nok er det
gode ﬁskeretter som preger
menyen. Det er et populært spisested med mange fastboende blant
gjestene.

41.
39.
Den herlige Mediteraneo
ligger på strandpromenaden i
Petrovac. Her serveres alltid ferske
delikatesser fra havet – ﬁsk fra
grillen, risotto med muslinger og
pasta med skalldyr.
Telefon: +382 33 401 621.

Ta en middag i Albania
Restaurant Rapsodia ligger utenfor Lezhë i Albania. Her er massevis
av spennende retter, alle laget med
friske råvarer på tradisjonell måte.
Dette er virkelig perfekt sted for en
hyggelig og annerledes middag.
Finne fram: Kjør gjennom rundkjøringen i Lezhë og over brua før
du tar neste større vei til høyre met
Shënghjin. Etter omtrent én kilometer ser du restauranten på
høyre side.
Adresse: Lagja Sake, Shënghjin.
Telefon: +355 682 947 771.
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SEVERDIGHETER

42.
Budva er senter for turismen langs rivieraen
og et hyggelig utﬂuktsmål for deg som bor
andre steder i området.
Strandpromenaden strekker seg østover
fra havna, kantet med restauranter og
barer. Parallelt med den går hovedgaten,
som stenges for biltraﬁkk sommerstid.
Også her ligger det mange spisesteder og
en del butikker.
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Et annerledes innslag i bybildet er to
vakre kvinneskulpturer – den ene sitter på
Slovenska-stranden, den andre står på en
stein i vannkanten ved veien ut til Mogren
I. Ved den nordligste inngangen til gamlebyen, like utenfor Hotel Avala, ﬁnnes det
rester etter romerske graver, mens havna
i gamlebyen stadig har besøk av fritidsbåter i de høyere prisklasser.

43.
I Becici er det fredelig,
men Budvas mange tilbud er like om
hjørnet. Det er gangavstand mellom
byene; regn med cirka tre kvarter.
Stranden i Becici er meget populær og har
et godt utvalg innen vannsport, mens
strandpromenaden blir riktig så livlig i
høysesongen. Her er det ﬂere kiosker som
selger souvenirer, solbriller og kald drikke.
St. Thomas-kirken ligger på en liten høyde
midt på promenaden.

44.
Stari Grad er Budvas stolthet
– den gamle bykjernen er blant de eldste i
Europa. Her omgis du av en historisk
atmosfære med smale smug som snor seg
mellom steinhusene, og i vrimmelen ligger
små butikker, barer og kaféer side om
side.
I Stari Grad ligger også Citadellet, som byr
på vakker utsikt over havet. Vil du vite litt
mer om lokalhistorien, så skal du ta en tur
på Arkeologisk museum. Entré til både
Citadellet og muséet er 2 euro.

23

46.
Bar og Stari Bar
Med sine 40 000 innbyggere er Bar
Montenegros nest største by. Den
er først og fremst kjent for sin store
havn, men blant severdighetene
kan nevnes det terrakottafargede
palasset som ble bygd for kong
Nicola I Petrovic. Gå heller ikke
glipp av det store oliventreet, som
med sine 2 000 år er Europas eldste.

45.
Det var romerne
som i sin tid ﬁkk den gode idéen at
de skulle anlegge en "sommerby"
på den vakre Budvakysten.
I dag er Petrovac en hyggelig liten
by med en fredelig atmosfære.
Langs strandpromenaden ligger
det barer, restauranter og småbutikker. Nattelivet er dempet,
men hyggelig, og i de hektiske
sommermånedene kommer det
mange turister hit. Det lille, men
interessante fortet Lazaret ligger i
utkanten av byen, og like utenfor
kysten ligger de to små øyene
Katiæ og Nedelja.
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Litt ovenfor Bar ligger gamlebyen –
Stari Bar. Det er en ruinby som er
verdt et besøk; ikke minst den
imponerende festningen som også
byr på en herlig utsikt over de
naturskjønne omgivelsene. Bar og
Stari Bar ligger ca. 20 minutters
kjøring sør for Petrovac.

47.
Den vakre byen Kotor
ble sannsynligvis grunnlagt i oldtiden
av det krigerske fjellfolket illyrerne,
som kalte den Dekatera. Siden har
mange folkeslag satt sitt preg på byen –
med sine gamle bygninger og tusenårige historie kan Kotor minne litt om
Dubrovnik. Arkitekturen bærer preg av
byens viktige posisjon i middelalderen;
her ligger fortsatt ﬂere vakre venetianske palasser. Kotor har også et ﬁnt
torg.
Gå en tur langs bymuren som snor seg
oppover fjellet; det tar cirka halvannen
time. Vel oppe får du lønn for strevet i
form av en herlig utsikt over byen og
den glitrende Kotor-bukta.
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49.
Cetinje var hovedstad
i Montenegro i nesten 450 år. Den
ligger godt beskyttet mellom fjellene, og har ﬂere interessante
muséer som er integrert i Montenegro National Museum.
Finne fram: Avkjøringen til Cetinje
ligger på hovedveien mellom
Budva og Becici. Fra krysset er det
cirka tre mil å kjøre; regn med 40
minutter.

48.
Utsikten over
halvøya Sveti Stefan
kjenner du sikkert igjen når du ser
den. Hele øya er et luksushotell, og
området er bare tilgjengelig for
hotellets gjester. Dog ﬁnnes det en
ﬁn strand på fastlandet hvor man
kan nyte krystallklart vann og
utsikt til Sveti Stefan. Dersom du
kjører fra Budva eller Becici kan du
stoppe like ovenfor hotellet og nyte
utsikten og knipse noen ﬁne bilder.
Det tar cirka ti minutter å kjøre hit
fra Budva.
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50.
Dagens hovedstad
Podgorica
Kjører du til Podgorica får du blant
annet et glimt av den store Skadarsjøen på turen. Vel framme kan du
rusle i gågaten Hercegovaca; kanskje handle litt i de mange butikkene eller titte på folkelivet fra et
kafébord.

52.
Biogradska Gora
er den eldste av nasjonalparkene i
Montenegro; deler av den har vært
vernet siden 1878.

51.
Durmitor
har vært nasjonalpark siden 1952,
og her ligger blant annet Tararavinen som er verdens dypeste,
nest etter Grand Canyon. Zabljak,
som også ligger i området, er
vintersportsentret i Montenegro,
og det ﬁnnes mange turstier i
parken.
Det ligger også 48 fjelltopper som
er høyere enn 2 000 meter her. Å
bestige den høyeste, Bobotov Kuk
som er rundt 2 500 meter, tar rundt
fem timer og passer for dem som
har en del erfaring.

Parken har fem innsjøer som ble
formet av isbreene – den største er
Biogradska som er bortimot tre
kilometer i omkrets og som har ﬁne
turstier langs bredden. Hele parken
er på ca. 5 600 hektar og dekker
bl.a. deler av Bjelasicamassivet
med topper på over 2 000 meter. Du
kommer til parken fra Kraljeva
Kola, som ligger på veien mellom
Mojkovac og Kolašin.

53.
Èrno Jezero –
Den sorte sjøen –
som ligger i Durmitor, har fått navn
etter de høye, mørke granene som
omkranser den og kaster skygge
over vannﬂaten. Det er et meget
fredelig sted i et dramatisk landskap som passer godt for en fottur.
Veien rundt sjøen er 3,5 kilometer;
husk gode sko. Eller du kan leie båt
og ro utpå et stykke. Blir du sulten,
så er der også en restaurant.
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54.

28

55.

Badeparadiset Sveti Nicolas

Ta en biltur

ligger rett utenfor Budva; det er ikke
vanskelig å forstå hvorfor øya har fått
tilnavnet Budvas Hawaii. Her er ﬂere ﬁne
strender og etter hvert har det også blitt
åpnet en restaurant her. Et herlig utﬂuktsmål for en dag med bading, soling og
snorkling.

rundt Skadarsjøen – der er det mange ﬁne,
små perler. For eksempel lille Morici i sørenden. Her er en moské, noen få hus og
veldig mange esler.... Gå ned til restauranten i sjøkanten og kos deg med litt
lokal mat, før du avslutter med en forfriskende dukkert.

SHOPPING

56.

57.

Shopping i Budva...

... og i Podgorica

Mega Market er et bra supermarked som
ligger nær postkontoret. Her får du tak i
det meste du måtte trenge om du har
selvhusholdning; bl.a. er frukt- og grøntavdelingen veldig bra.

Delta City er et stort shoppingsenter med
mange butikker; her går timene fort. Blir
du lei handlingen, så kan du gå på kino.
Filmene er hovedsakelig amerikanske
med montenegrinske undertekster.

T-Box er en hyggelig butikk i gamlebyen.
Her kan du kjøpe bomullsklær som er pent
innpakket og passer utmerket til presanger til dem der hjemme – de tar ikke store
plassen i kofferten.
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SOL, BAD OG SPORT

1.

2.

Lapad-stranden

Banje-stranden

er bare én av strendene med krystallklart
vann rundt om på halvøya med samme
navn. Den ligger halvveis ute, og er en
ganske stor rullesteinsstrand. Der er også
en tennisbane, og en strandbar hvor det
spilles musikk i ulike sjangere.

som ligger øst for ringmuren i gangavstand fra bykjernen, består av rullestein og sand. Her er god plass for et
badehåndkle; på en del av den kan man
leie solstoler. Restauranten East West
ligger her, og mange badegjester blir
gjerne litt utover kvelden ettersom den da
skifter stil og blir nattklubb når mørket vel
har senket seg.
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3. Copacabana-stranden
ligger i bydelen Babin Kuk på vestsiden av
Lapad. Det er en hyggelig strand for soling
og bading, samtidig som man kan nyte utsikten mot Tudjmanbrua og innseilingen

til Gruz. Her kan du leie kajakk, vannscooter eller ta en frisk tur med bananbåt.
Det er også to utekaféer i området.
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MAT OG DRIKKE

4.
I Kroatia har man produsert vin siden romertiden
I de sørlige delene, langs kysten og ute i
skjærgården, produseres hovedsaklig
røde viner, mens hvitvinen lages i nord. En
rødvin som er verdt å prøve er Plavac fra
Pelješac-området. Et litt edlere merke fra
samme område er Dingac, og Babic fra
Primošten og Viski Plavac holder også
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god kvalitet. Ingen av disse er tilgjengelige hjemme, så du må eventuelt kjøpe
noen ﬂasker med herfra. For øvrig kan det
være verdt å prøve Malvasia fra Konavle,
Posip og Kastelet Grk fra Korcula, Vrbnica
Zlatina fra Krk eller Vugava fra Vis.

5.
God mat
i historiske omgivelser
kan du kose deg med på den førsteklasses restauranten Amoret inne i
gamlebyen. I dette romantiske hjørnet
av Dubrovnik kan du nyte både nasjonale og internasjonale retter – fersk ﬁsk
og skalldyr, kjøtt og pasta – for å nevne
noe. Om du ikke er sulten, så kan du
bare ta et glass vin og kikke på folkelivet.
Telefon: +385 20 323 739.

6.
"Sir" og "Pršut"
er en klassisk forrett i Dalmatia – ost og
lufttørket skinke. Den kan bestilles på
alle restauranter og nytes best sammen
med husets vin og oliven.

38

SEVERDIGHETER

7.
Trivelige Lopud er et hyggelig utﬂuktsmål
Lopud er den nest største øya av Elaﬁtiøyene; den er frodig og grønn og bilfri, og
de ﬁne strendene lokker til seg fastboende i helgene. Dubrovniks beste strand,
Sunje, ligger her – meget vakker og stillferdig. Det ligger også en livlig by på
Lopud med utekaféer og en vakker liten
promenade langs rullesteinstranden – et

utmerket sted å slå seg ned og titte på
folkelivet. Tar du båten ut, stopper den
som oftest på motsatt side av Sunje. Men
følg bare skiltene, så ﬁnner du fram. Når
du kommer fram til den lille asfalterte
gangveien, som stedvis er ganske bratt,
har du ca. 20 minutter å gå. Det går for
øvrig taxibåter også til Lopud.
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Fransiskanerklosteret har vakre,
romerske bueganger, fresker og
relieffer, et bibliotek og et museum.
Her ligger også Europas eldste
apotek fra 1300-tallet.
Allerede på 1400-tallet hadde byen
et velutviklet transportsystem for
vann. Vannet kom fra en foss 12
kilometer utenfor byen og kunne
hentes i den vakre Onofriosfontenen inne i byen.
Midt i byen ligger markedet. Det er
som oftest åpent fra kl. 09.00 til
12.00. Her selges frukt, grønnsaker
og andre lokale produkter.

8.
Dubrovniks
kjennemerker
Pileporten er hovedinngangen til
den gamle bykjernen; den voktes
av en statue av byens skytshelgen
St. Blasius.
Hovedgaten Stradun går fra Pileporten tvers gjennom byen. Her
er alle vindusskodder og gatelykter malt i samme grønnfarge for
å skape et helhetlig preg.
Ringmuren som omgir Dubrovnik
er nesten to kilometer lang og har
16 tårn. Rett inn til venstre for
Pileporten ser du oppgangen til
muren. Det tar cirka én time å gå
hele muren, og det koster 70 kuna.
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Den store katedralen er byens
stolthet og skattkammer. Det sies
at Rikard Løvehjerte hjalp til med å
få den bygd i takknemlighet over å
ha bli reddet etter et skibbrudd.
Rektorpalasset midt i byen er én av
byens best kjente severdigheter.
Rektoren var byens overhode og
ble valgt for én måned ad gangen.
Han kunne ikke forlate palasset –
rektoren skulle konsentrere seg om
sitt arbeide for byen. For 7 euro kan
du besøke palasset, sjøfartmuséet
og etnograﬁsk museum, som også
ligger her.

9.

10.

Sipan er den største
av Elaﬁti-øyene. En rusletur i havna
er riktig hyggelig, og ved innseilingen ligger en vakker park med
ﬂere små utekaféer hvor man kan
ta et glass i kveldingen og nyte den
fantastiske solnedgangen. Her
ligger også en oljefabrikk som nå er
omgjort til hotell.

11.
Koselige lille Mlini
ligger en drøy mil fra Dubrovnik. I
gamle dager utnyttet man Mlinis
store vannreservoarer til å drive
vindmøller, mens de i dag bidrar til
frodige omgivelser med blomstrende hager langs vakre gangveier.
De langgrunne strendene ligger
lunt til, og inne i byen er der ﬂere
små kaféer hvor man kan tilbringe
en lat ettermiddag i den deilige
skyggen.

Naturreservatet Lokrum
ligger rett utenfor Dubrovnik; det
var på denne øya Rikard Løvehjerte led skibbrudd i sin tid. Om du
går opp til benediktinerklosteret,
som er fra 1100-tallet, får du en
utrolig utsikt over gamlebyen i
Dubrovnik. Her ligger også Den
døde sjøen – en vakker badebukt
der vannet går i tunnel ut i havet.

12.
Koloèep er den minste
av de bebodde Elaﬁti-øyene. Her er
det en ﬁn sandstrand, en herlig
frodighet og små ﬁskebåter i den
lille havna. Det går stier på kryss og
tvers mellom sitrontrær og sypresser, og det er heller ikke verst å
snorkle her. Skulle du ønske å overnatte så er det ett hotell her og
ﬂere som leier ut rom privat.
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SHOPPING

13.
Noe skal man jo ha med hjem …
Når du ferierer i Kroatia skal du benytte
anledningen til å kjøpe et slips. Det skal
opprinnelig komme herfra, og heter
"kravata" på kroatisk. Andre hyggelige
minner er olivenolje, krydder, honning,
smykker, sko og vesker.
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De mange klesbutikkene følger de samme
trendene som hjemme. Ellers kan jo kunsthåndverk som dukker i folkedrakt, kniplingsduker, keramikk- og trearbeider være
ﬁne souvenirer.

Lik oss på facebook.com/ApolloNorge!
Her får du reisetips og mange gode reisetilbud.
Følg oss på instagram.com/apolloreiser.
Vi skaper reiselyst og inspirasjon med
ﬂotte bilder fra reisemål og hoteller.
Del feriebildene dine med
#apolloreiser og #apollocruise!
Velkommen til Apollo.

