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1.

2.

Bacvice-stranden i Split

Å bade fra klippene

er en av de mest populære blant lokalbefolkningen. Den er en av de få ordentlige sandstrendene, og den ligger bare et
steinkast fra sentrum. Her kan du lære
deg å spille "picigen" – en slags vannpolo
som spilles i strandkanten og er veldig
populær. Utover kvelden er Ba�vice også
et populært sted for natteravner.

på Osejava-halvøya i Makarska er
populært både blant fastboende og
tilreisende. Her kan man sole seg og bade,
hoppe fra klippene, snorkle i det krystallklare vannet eller bare drive rundt på
luftmadrass. I en grotte i klippeveggen
ligger den populære baren Deep, som blir
nattklubb når mørket har falt på.

3.

4.

Langs Makarska Riviera
ligger det ﬂere ﬁne bukter med øde
og herlige strender. Ta med matpakke, sett deg i bilen eller på sykkelen tidlig en morgen og dra sørover mot Drvenik – der er det
strender hvor du kan nyte sol og sjø
helt uforstyrret.

Adriaterhavet
er ﬂott for dykke-entusiaster: langs
hele kysten ﬁnnes godt bevarte
vrak og spennende grotter. I tillegg
skal det være mer enn 300 arkeologiske områder langs kysten.

5.

På Makarska Riviera samarbeider
vi med velrenommerte Butterﬂy
Diving, som tilbyr både dykke- og
snorkleturer. Benytt anledningen
til å ta dykkersertiﬁkat i ferien.

6.
Naturistenes paradis
Fartsfylt vannsport
kan man bedrive langs hele rivieraen, enten man er stor eller liten:
paragliding, vannscooter, bananbåt eller vannski. For eksempel.
Apollo samarbeider med
Aquasport i Podgora.

kan man godt kalle Kroatia. Allerede i 1953, som første land i
Europa, åpnet Kroatia sine grenser
for naturistene. Taxibåter som er
merket FKK ("Fri kroppskultur" på
tysk) går til naturiststrendene. En
av de mest populære strendene er
"Lesbian Beach" på Osejavahalvøya.
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7.

8.

Vannpolo
er nasjonalsport
i Kroatia, og landslaget har vunnet
VM ﬂere ganger. I alle havner og på
alle øyer er det satt av plass til å
spille vannpolo. Spør om å få være
med!

En fottur i fjellet

9.
Adriaterhavet er
ﬁskerikt
og det er mange som setter pris
på ﬁsking. Du må ha ﬁskekort før
du kaster ut snøret; det fås kjøpt
på turistkontoret, hos autoriserte
byråer og dykkerﬁrmaer. Prisene
varierer, bl.a. med hvor lenge du
ønsker å ﬁske.

kan være en ﬁn avveksling i badeferien. Gå innom Apollokontoret
eller turistinformasjonen for å få
kart og gode råd om veivalget.
Biokovofjellene innenfor kysten
har også et rikt plante- og dyreliv,
og utsikten over kysten og skjærgården er helt enestående.

10.
Fjellklatring er populært
i Kroatia, og det var faktisk her at
ett av verdens sju første klatreforbund ble dannet for mer enn 130
år siden. Husk å følge oppmerkede
tur- og klatreruter når du gir deg i
vei. Også på øyene Bra� og Hvar er
der herlige tur- og klatremuligheter.
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11.

12.

Kroatene elsker fotball
og er meget stolte over sin velfortjente bronsemedalje i VM i
Frankrike i 1998. Dalmatias mest
populære lag er Hajduk Split, vår
og høst kan du se dem spille på
hjemmebanen.

Tennis er populært

13.

i Kroatia og baner ﬁnnes i de ﬂeste
byene. Sporten ﬁkk et stort løft da
Goran Ivaniševi� vant Wimbledon i
2001. Da han kom hjem til fødebyen Split ble han hyllet som en
krigshelt.
Hvert år spilles Croatian Ladies'
Open i Bol på Bra�.

14.
Vil du ha et ordentlig
adrenalinkick
På sykkel
kommer man tett på Kroatias
vakre natur. Landskapet er meget
kupert, så du skal være i god form
om du skal ta deg rundt på sykkel
utenfor byene. Vær forsiktig i
traﬁkken, og bruk hjelm.

i ferien, så kan du ta en ziplinetur
i Tucepi. Paintball er en annen
sport som får opp hjerterytmen; du
kan spille både på fastlandet, i
nærheten av Omiš, og på Brac.
Kontakt gjerne reiselederen for
mer informasjon.

På Makarska Riviera samarbeider
Apollo med Solo Turist som leier ut
sykler.
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PÅ EGEN HÅND

15.

16.

Dubrovnik – Kroatias stolthet Dalmatisk aften –
en smak av Kroatia
George Bernard Shaw skrev en gang at
"Den som søker paradiset på jord, bør
komme og se Dubrovnik". Bussreisen
langs den vakre kystveien er en opplevelse i seg selv. Sagabyen Dubrovnik ble
grunnlagt allerede på 600-tallet og er med
på UNESCOs verdensarvliste.
Vi spaserer blant arkitektoniske mesterverk mens vi lytter til spennende beretninger om palassene, kirkene, torgene og
havna – alt omgitt av den mektige bymuren som har spilt en viktig rolle i
Dubrovniks turbulente historie.
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Vi drar et lite stykke opp i de mektige
Biokovo-fjellene til en typisk restaurant
med fantastisk utsikt over landskapet og
havet. I løpet av kvelden blir vi servert
tradisjonelle retter med god, lokal vin til.
Underholdning står også på programmet,
og det blir en hyggelig kveld i landlig miljø.

18.
Sarajevo – hovedstaden
i Bosnia-Hercegovina har alltid
spilt en viktig rolle på grunn av sin
beliggenhet på grensen mellom øst
og vest. Ulike impulser har formet
byen og gitt den en spesiell sjarm
og stemning. Den ligger vakkert til i
de grønne åsene, på begge sider av
Miljacka-elva som renner gjennom
byen.

17.
Mostar –
Orientens vindu mot vest
Vi tilbringer en interessant dag i
Bosnia-Hercegovina, i en vakker og
fascinerende by. Med sin beliggenhet ved Neretva-elva ble Mostar
tidlig en viktig handelsby, hvor
man levde i fredelig sameksistens
inntil 1990-tallets tragedie endret
byen for alltid. I dag er den delt,
med katolikker på vestsiden og
muslimer på østsiden av elva.
Bybrua Stari Most fra 1500-tallet,
selve symbolet på det multikulturelle samfunnet, ble ødelagt under
kampene i 1993. Men bare drøyt ti
år senere var en tro kopi på plass,
etter påtrykk og ﬁnansiell bistand
fra verdenssamfunnet, og den har i
dag sin plass på verdensarvlisten.

Ved elvebredden ligger hovedtorget Bašcaršija, som er byens
kulturelle og religiøse sentrum. På
torget ligger det også ﬂere små
restauranter med spesialiteter fra
det orientalske kjøkken.
Sarajevo var vertsby for OL i 1984.
Under krigen på 1990-tallet ble
byen beleiret og kom igjen på alles
lepper. På tross av byens dramatiske historie – eller kanskje på
grunn av – er innbyggerne meget
stolte av byen sin og får besøkende
til å føle seg mer enn velkommen.
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19.
En hyggelig utﬂukt
for hele familien er en tur til det
berømte kalksteinsbruddet i den lille
byen Pucišca på Brac. Her ser du
hvordan man bryter kalksteinen og
hvordan håndverkerne tar hånd om
den på tradisjonelt vis.

20. Det er ikke mye som slår Split
når det gjelder shopping og hyggelig
stemning. Det er en moderne storby med
historiske røtter – det var her den romerske keiser Diokletian bygde sitt palass på
300-tallet, i det som fortsatt er byens
hjerte. Split huser også verdens eldste
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katolske katedral. Langs vestmuren i
palasset snor havnepromenaden – Riva –
seg fram. Den er vakkert opplyst på
kveldstid, og her er nok av steder en kan
sette seg ned med en forfriskning og
studere folkelivet.

Travelt i Hvar havn

21.

22.

Šibenik
er en av Kroatias mange vakre
kystbyer med en hyggelig havn og
en ﬁn, gammel bykjerne. Den mektige Sveti Jakov-katedralen er ett
av byens kjennemerker.

23.
På quadsafari
i Biokovo-fjellene
får du naturopplevelser i mengder
– du behøver ikke dra høyt opp for
å få en enestående utsikt over
kysten og Adriaterhavet. Firehjulinger, såkalte ATVs, er en nyhet
her, og utﬂukten arrangeres av
Apollos samarbeidspartner Solo
Turist.
Kontakt gjerne reiselederen for
mer informasjon.

Nasjonalparken Krka
har en usedvanlig rik ﬂora og
fauna, men likevel er det nok Krkaelva som har satt parken på kartet.
På sin vei mot kysten passerer elva
bl.a. Skradinski Buk, hvor det har
dannet seg et naturlig basseng
med høye fosser i den ene enden og
kraftige stryk i den andre. Du får
god tid til å koble av under de store
trærne eller ta en dukkert i det
krystallklare elvevannet.

24.
Plitvicka Jezera
består av 16 sammenhengende
sjøer mellom Mala Kapela- og
Plješevica-fjellene. På grunn av sin
skjønnhet ble sjøene med omkringliggende skoger erklært som nasjonalpark i 1949, og parken står nå på
verdensarvlisten.
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26.
Sveta Nedjelja
ligger på sydkysten av øya Hvar.
Man kommer seg hit med bil eller
båt, men det er ikke mange turister
som ﬁnner veien hit. Området er
kjent for sine ﬁne viner, og vi anbefaler gjerne et besøk i vinkjelleren på restauranten som ligger
nede i havna.

27.
25.
Den botaniske hagen
i Trsteno ble grunnlagt av en sjømann som tok med seg planter
hjem fra alle verdenshjørner. Man
kan se trær som er over 500 år
gamle – det største er elleve meter
i omkrets. Dessverre er en del av
hagen blitt ødelagt av brann, men
den er fortsatt et ﬁnt sted å besøke,
særlig om man er på utﬂukt i
leiebil.

Ston på Pelješac-halvøya
er en trivelig middelalderby. Best
kjent er den for bymuren som kan
minne om Den kinesiske mur: i
utgangspunktet var den seks kilometer lang og hadde 40 forsvarstårn. I Ston kan du også bivåne
saltproduksjon på tradisjonell
manér og besøke en vingård.

28.
De blå grottene
på Biševo
ligger en ﬁn båttur fra Hvar.
Navnet har de fått på grunn av den
vakre fargen de får når sola skinner
gjennom taket. Nasjonalparken på
den gamle militærbasen Vis er også
verdt et besøk.
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29.

30.

Eventyr for hele familien
blir det når man drar på rafting i
naturskjønne omgivelser. I gummiﬂåter settes det utfor strykene i
Cetinaelva. Med en erfaren instruktør i hver båt får både store og små
litt spenning i ferien; under trygge
forhold.

31.
Jernbanen
binder sammen
kysten og Sarajevo. Slik var det i
det tidligere Jugoslavia, og slik er
det nå. Det er en usedvanlig vakker
reise fra Ploce til Mostar og
Sarajevo, gjennom et nærmest
uberørt landskap.

Å gå til fots
mellom Makarska og Tucepi, over
Osejava-halvøya, er en passelig
lang og anstrengende tur for både
store og små. Turen går hovedsakelig langs kysten, men også på små
grusveien inne i skogen. Er du
heldig, kan du se delﬁner leke seg
ute i sjøen!

32.
Med leiebil kan du
utforske omgivelsene
på egen hånd. Vegene i Kroatia er
bra, men traﬁkken kan være relativt intens. Apollo samarbeider
med utleieﬁrmaet Fleet Rent a car
på Markarskas riviera, i Brac, Split,
Hvar og Solaris. Hos dem får du
gode forsikringsløsninger og
hyggelig service.
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34.
Folkemusikken
på Balkan
og framfor alt i Dalmatia er populær hos folk i alle aldre. En av
sjangerne kalles "klappa"; ﬁre
menn synger a cappella i tette
harmonier. Meget vakkert, men
skal du ha noe som "svinger", kan
du stikke innom barene Funky,
Smile eller Marineta i Makarska.

33.
Sveti Petar-halvøya
ligger ved innseilingen til havna i
Makarska. Det er en ﬁn liten fottur
å gå rundt den, og her er ﬂere klipper som beskytter små strender
hvor man kan bade. Kikk gjerne
innom det lille kapellet med
statuen av Sveti Petar, Makarskas
skytsengel.
I grotten nedenfor statuen ligger
en hyggelig bar, men følger du
stien litt lenger utover halvøya,
kan du ﬁnne et stille sted der du
kan nyte solnedgangen i fred og ro.

35.
Ved innsjøene ved
Imotski
venter en storslagen naturopplevelse. Bare en drøy times kjøring fra
Makarskas riviera kommer man til
hyggelige lille Imotski, og her –
oppe i fjellet – ligger ﬂere innsjøer i
eventyrlig vakre omgivelser. Sjøene
er meget dype og det sagnomsuste
området er meget populært blant
eventyrere og andre som ønsker en
aktiv ferie. Ta en svalende dukkert
før du spiser en herlig lunsj i
Imotski.
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36.

37.

Vær snill med deg selv

Vær snill med deg selv i ferien

På velværesenteret Aura Beauty Salon får
du tatt hånd om kroppen – herlig
massasje, manikyr, pedikyr og
ansiktsbehandling. Eller du kan ﬁkse litt
på feriefrisyren. Det profe-sjonelle
personalet tar hånd om deg på aller beste
måte.

På det nybygde Hotel Park på strandpromenaden i Makarska ligger helsesenteret Mojo Arma. Her er en liten
gymsal med ﬂere apparater, innendørs
svømmebasseng, jacuzzi og badstue. Unn
deg litt deilig massasje, eller manikyr,
pedikyr og ansiktsbehandling. Det
profesjonelle personalet tar hånd om deg
på aller beste måte.

Finne fram: Hotel Tamaris i Tucepi.
Telefon: +385 994 831 111.
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MAT OG DRIKKE

38.

39.

Restaurant Jeny

Restaurant Marina

ligger i den gamle delen av Tucepi, i rolige
omgivelser og med en enestående utsikt
over havet og skjærgården utenfor. Jeny
har lenge vært kjent for "ﬁne dining" med
retter av høyeste kvalitet, men her ﬁnnes
likevel noe for enhver smak og lommebok.
Du kan velge mellom faste menyer og à la
carte – hva du enn måtte velge vil du få
den aller beste service og en fantastisk
smaksopplevelse. Den lune, avslappede
stemningen gjør Jeny til et godt valg for
den spesielle anledningen.

ligger sentral i Tucepis ﬁne havn. Den har
plass til mer enn 400 gjester og er populær
blant lokalbefolkningen når høytider og
store merkedager skal feires.
Vi anbefaler dalmatiske spesialiteter som
ﬁsk og skalldyr, men det serveres også
delikate kjøttretter og salater. Her kan du
nyte en herlig atmosfære, havbrisen og
levende musikk i lune sommerkvelder.
Finne fram: Donji Ratak.
Telefon: +385 216 23 677.

Finne fram: Gornje Tucepi 33.
Telefon: +385 216 23 704.
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40.
"Sir i Pršut"
er den mest typiske dalmatiske forretten
– brød med ost og lufttørket skinke. Alle
restauranter har den, og den passer aller
best sammen med husets vin og oliven.

41.
Kroatia har fantastiske viner
som ennå ikke er særlig kjent utenfor
landets grenser. Kjøp en ﬂaske god vin,
f.eks. Zlatan Plavac eller Dingac og nyt
solnedgangen fra balkongen.

42.
Kafékulturen i Kroatia
er utbredt; man har alltid tid til en kopp
kaffe på en av de mange kaféene. Bestill
en "velika sa mlijekom" (stor kaffe med
melk) og føl deg som en innfødt.

43.
"Pekara"
(bakeri) ﬁnner man på alle større steder,
nærmest i hvert kvartal. Her får du deilig,
rykende ferskt brød, croissanter og smultboller.
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44.
Hotel Tamaris
på strandpromenaden i Tucepi har
en god restaurant, Freyja. Fra
terrassen har du en enestående
utsikt til de vakre øyene utenfor
kysten, og maten som serveres er
både delikat og smakfull.
Telefon: +385 216 78 222.

45.
Restaurant California
er en herlig restaurant som ligger i
det lille hotellet med samme navn.
Restauranten ligger bare en ﬁn liten
spasertur unna for deg som bor i
Podgora og vil ha litt avveksling fra
folkelivet på strandpromenaden.
California har en ﬁn liten terrasse
hvor det serveres ﬁsk, skalldyr og
muslinger, røkt skinke fra området og
kjøttretter for øvrig. De har også et
omfattende vinkart.
Telefon: +385 216 25 330.
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47.
Restaurant Lungomare
Velkommen til én av de bedre
restaurantene på Hvar. Lungomare, som har vunnet ﬂere priser,
har en hyggelig og rolig atmosfære
– du ﬁnner den i en liten bakgate,
litt for seg selv.
Telefon: +385 98 361 54.

48.
46.
Restauranten Passarola
på Hvar er én av de ﬁneste på øya.
Atmosfæren er luksuriøs, og det er
litt dyrere enn på andre steder.
Men den lekre maten og den sentrale beliggenheten i nærheten av
katedralen gjør den virkelig verdt
noen kroner ekstra.
Telefon: +385 21 717 374.

Vinbaren Grabovac
ligger på torget i Makarska, den er
nyåpnet og eies og drives av familien ved samme navn. Vinene
kommer i stor grad fra familiegården i Imotski i innlandet, og de
regnes blant de bedre i området.
Stemningen i vinbaren er deilig
avslappet; her står vinen i sentrum.
Du kan velge mellom hvitt, rødt,
rosé og musserende, gjerne med
litt ost eller annen småmat ved
siden av.
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49. Ranc i Bol på Brac
er en herlig familiedrevet restaurant med
lange tradisjoner. Her får du tradisjonelle
spesialiteter fra øya og regionen for øvrig.
Prøv en buzara – hummer med grønn
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pasta – eller ﬁsk grillet over åpen ild, eller
de fristende lammespydene.
Telefon: +385 21 635 635.

50. Ziza – velfortjent topplassering på Tripadvisor
Med sin herlige beliggenhet oppe på en
høyde byr denne restauranten på så vel
smakfull mat som utsikt over Split og
Adriaterhavet. Både ﬁsk, lam og kylling
står på menyen, men uansett hva du
velger som hovedrett, så må du avslutte

med Mama Zizas deilige sjokoladekake.
Finne fram: Cirka 6 km fra Supetar på
veien til Bol. På toppen av bakken ser du
den lille restauranten inne til høyre.
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51.

52.

Stari Mlin

Café Sidro

ligger i den gamle, rolige bydelen i
Makarska. Den er en av Kroatias best
kjente restauranter, og ligger i et hus fra
1600-tallet med en herlig liten hage hvor
det dyrkes vindruer, kiwi og rosmarin. Her
serveres lokale spesialiteter, tilberedt
med kjærlighet og omtanke.

ligger midt i havna i Hvar by. Den
familiedrevne kaféen er et ypperlig sted
for deg som vil bedrive litt "kjendisspotting" over en kopp kaffe eller et glass
vin.

Telefon: +385 21 611 509.
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Telefon: +385 915 883 900.

SEVERDIGHETER

53.

54.

Hyggelige lille Omiš

En tur i tunnelene
under Sarajevo

som ligger ved kysten, halvveis mellom
Split og Makarska, er et besøk verdt. Gå
opp til den gamle sjørøverborgen eller ta
en tur på det lokale markedet, eller ta båt
et stykke oppover den vakre Cetina-elva.
Hvis du ikke heller vil bade på en av
kystens fåtallige sandstrender.

er en uhyre sterk opplevelse. De ble gravd
ut av byens innbyggere under krigen på
1990-tallet og var den eneste forbindelsen
med omverden; her ble mat og vann
fraktet inn under den mangeårige beleiringen.

I Omiš er der også et lite tivoli, om barna
skulle ønske litt avveksling. I august
arrangeres det for øvrig piratfestival.

25

55.

56.

Den høyeste toppen
i Biokovofjellene heter Sveti Jure
og strekker seg 1 762 meter over
havet. Man kan kjøre bil helt opp
og blir belønnet med et enestående panorama over skjærgården
og naboen Bosnia-Hercegovina.
Vær oppmerksom på at snøen kan
ligge så sent som i april og mai.

En båttur
rundt Dubrovnik
bør du sette av tid til. Å se byen fra
sjøsiden er spesielt, og den timelange turen byr på mye ﬁnt å se på
og mange gode fotomotiver.

57.

58.
Vidova Gora

Trogir
har sine røtter i antikken. Byen,
som ligger på en liten øy nord for
Split, var bebygd allerede i år 380
f.Kr. Takket være sine mange historiske bygninger står Trogir på
verdensarvlisten.
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Fra Bol og Supetar kan du dra opp
i Bolska Kruna-fjellene. Der ligger
det høyeste punktet i den kroatiske skjærgården, Vidova Gora,
med sine 778 meter over havet.
Dette er ett av de mest besøkte
stedene på Brac, og utsikten er
fantastisk – på en klar dag ser man
helt til Italia.

59.

60.

Pittoreske Klis
som bare har drøye 2 000 innbyggere, ligger et stykke utenfor Split.
Her kan du rusle rundt i ruinene av
det gamle fortet som har en lang
og dramatisk historie – ta med litt
mat og nyt en herlig ettermiddag
med en hyggelig piknik. Du kan
også ta en titt innom Stella
Croatica, som blant annet arrangerer kokekurs.

61.

Bacinska jezera
eller Bacinasjøene, ligger like sør
for Makarskas riviera, på veien mot
Dubrovnik. Sjøene ligger i vakre
omgivelser, og vannet er svalt og
deilig. Og når du først er her bør du
prøve områdets kulinariske spesialitet, frosk.

Napoleons fort
kan du ta en tur til om du er i rimelig god form. Fra festningen, som er
fra begynnelsen av 1800-tallet, er
det en fantastisk utsikt over Hvar
by og øyene utenfor. Ha gjerne en
reisehåndbok, slik at du kan lese
litt om byens fascinerende historie
mens du ser deg rundt.
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62.

63.

Den brukne måkevinge
på fjellet overfor Podgora er et
vakkert monument over motstandsbevegelsens falne under
2. verdenskrig. Utsikten er ﬁn, og
sommerstid arrangeres det ofte
konserter ved monumentet.

Dubrovnik by Night

64.
Fugleliv
og romerske ruiner
Neretva-deltaet har en interessant
historie som strekker seg helt tilbake til romertiden. På det nye
muséet er der en framstilling av
den betydningsfulle romerske
byen Narona, mens fugletittere vil
ha glede av en båttur i deltaet –
enestående natur og mengder av
ulike fuglearter.

De ﬂeste besøker Dubrovnik på
dagtid når det er som varmest og
drar tilbake til Makarska utpå
ettermiddagen. Du skulle sette av
en kveld i denne helt spesielle byen
for å oppleve stemningen og folkelivet når solen har gått ned! En
spasertur i den gamle bydelen når
alle dagsturistene er borte, er en
veldig ﬁn opplevelse.

65.
Herzeg Etno Village
ligger ikke langt fra Meðugorje i
Bosnia-Herzegovina. Friluftsmuséet er bygd opp som en landsby og gir et godt innblikk i hvordan
livet på landsbygda var i tidligere
tider.
Det er ﬂere spisesteder i området;
man kan overvære en teaterforestilling, eller også overnatte, om
ønskelig.
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66.

67.

Meðugorje i
Bosnia-Hercegovina
ligger ikke så langt fra grensen,
bare et par timer fra Makarska
Riviera. I følge de troende åpenbarte Jomfru Maria seg her i 1981,
og siden har kristne i titusenvis
valfartet til Meðugorje.

68.
Bosnia-Hercegovina
kan du bli kjent med om du leier bil.
En bit inn i landet, men likevel nær
kysten, går grensen mellom de to
landene. Landskapet er utrolig
vakkert, og det merkes snart på
byer og steder at man har kommet
til et annet land

Ta taubanen opp
til Napoleons fort fra gamle
Dubrovnik. Fra fortet, som ble bygd
av Napoleons tropper på begynnelsen av 1800-tallet, har du den
overlegent beste utsikten over
Dubrovnik og omegnen.

69.
Kildene i Buna
Dersom du leier bil en dag og har
tenkt deg til nabolandet Bosnia, så
legg gjerne inn et stopp ved de
vakre fossene i Buna. Det vakre
området ligger ikke langt fra
grensen på veien mot Mostar.
Legg gjerne inn lunsjstoppet ved
bunnen av fossefallene, før du
fortsetter til Mostar.
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SHOPPING
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70.

71.

Lille Kala Larga

Det lille shoppingsenteret

går parallelt med strandpromenaden i
Makarska. Den begynner på torget ved
kirken; her er det alltid svalt og deilig i
skyggen. Langs gaten ligger ﬂere småbutikker, og i enden ligger en liten
restaurant.

Merces ligger vis à vis Splitska Banka på
havnepromenaden i Makarska. Her ﬁnner
du blant annet en sportsbutikk, og i 2.
etasje ligger Optics Njego. Her selges både
vanlige briller med styrke og solbriller av
det mer mondene slaget.

72.

73.

Markedet i Makarska
ligger inne i havna, i begynnelsen
av strandpromenaden. Her ﬁnner
du alt mellom himmel og jord –
klær, smykker, souvenirer og mye
mer. Det ligger også noen hyggelige spisesteder i området, og har
du barn med, vil de nok sette pris
på hoppeslottet.

74.

Fruktmarkedet
ligger på torget i Makarska, ved
siden av kirken. Det åpner tidlig på
morgenen og holder på fram til
lunsj – her kjøper de fastboende
deilig frisk frukt og grønnsaker.

Shopping
på City Centre One
Innbyggerne i Split er kjent for å
være trendsetterne på Balkan, og
mange legger ned mye penger, tid
og energi på sitt utseende.
Best utvalg for både kvinner og
menn ﬁnner du på det store
shoppingsenteret City Centre One i
utkanten av Split. I tillegg til
butikkene er her også ﬂere kinoer,
kaféer og restauranter.

75.
Souvenirer fra Kroatia
Kroatia er slipsets og kulepennens
hjemland; opplagte souvenirer.
Hør med reiselederen hvor du får
kjøpt dem til gunstige priser og av
god kvalitet.
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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.

