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„Suður um höfin ...“
Króatíu hjólaævintýrið ókkar heldur afram ...

Fararstjórn: Brandur Jón Guðjónsson og Robert Ciglar
Dagsetningar: 11. – 21. júní 2020
Já, Króatíu siglinga- og hjólaævintýrið okkar heldur áfram! Aðeins að hluta til verða gamlir kunningjar úr fyrri ferðum
okkar um Kvarnerflóann heimsóttir, en síðan farið suður á eyjarnar á nyrsta hluta Dalmatíustrandarinnar. Þarna er hver
náttúruperlan við aðra og hjólað og siglt á einni viku um þetta stórkostlega svæði. Alan og áhöfnin hans á Albatros hugsa
vel um fólk og farangur og skutla hópnum frá einni eyjunni til annarar, og svo verður hjólað um stéttar og stíga – mis gróft,
upp og niður og út og suður – til þess að sjá og upplifa – og njóta – já, njóta stundar, landslags, samveru, lífsins!
Hver dagur er ný upplifun! Eðlilega, vegna þess að alltaf er byrjað við sjávarmál, er alla dagana um einhverja hækkun að
ræða og farið allt frá uþb. 100 m.y.s. upp í uþb. 350 m.y.s. Samanlögð hækkun dagleiðanna getur því stundum orðið
talsverð þar sem hver mishæð er fljót að telja. Hjólaleiðirnar eru ýmist á sléttu malbiki, á malarstígum eða á grófum stígum,
og ferðahraðinn að sjálfsögðu alltaf í takt við aðstæður.
Ný uppgerður og flottur Albatros verður bækistöð hópsins og þar verður gist og snæddir morgun- og hádegis eða
kvöldverðir, en báturinn er frátekinn sérstaklega fyrir þennan hóp. Á millisiglingunum og að lokinni hverri dagleið er hægt
að sitja í sólbaði uppi á þilfari og síðan rölta um og skoða bæina sem dvalið verður við – og reglulega verður farið í sjósund.
Dagleiðirnar eru uþb. 20 – 45 km, mis erfiðar, og vegna
landfræðilegrar stöðu þá þarf alla dagana að fara um mis langar
og mis brattar brekkur. Allar eru þær þó vel yfirstíganlegar og
nægur er líka tíminn til að klára því að ekkert liggur á.
Erfiðleikastig dagleiða er „frekar létt“ til „miðlungs erfið“. Þetta
er sannarlega ekki keppnisferð, en þátttakendur þurfa samt að
vera í þokkalegu formi, og áríðandi að þeir séu vanir
hjólreiðum. Þetta er ferð fyrir “venjulegt” fólk til að njóta og
upplifa!
Auk máltíða um borð er reynt að velja góða veitingastaði fyrir
aðrar máltíðir. Auk þess eru tvær mjög glæsilegar kvöldmáltíðir
innifaldar, önnur á Vila Podvin á leiðinni til Ljubljana fyrsta
kvöldið, en þar starfar einn af bestu kokkum Slóveníu, og hin
vínsmökkunarkvöldmáltíð á vínræktar- og framleiðslu býlinu
Lepa Vida í Slóveníu.
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Og ef einhver vill ekki koma með í hjólaferð dagsins getur viðkomandi
verið um borð í bátnum og nýtt tímann til sólbaða eða bæjarrölts!
Vænta má lofthita um 18-26°C og sjávarhita um 20-24°C.
(Einnig er hægt að skrá sig í þessa ferð án þess að taka þátt í
hjólaferðunum).
Ferðin er ekki hlaðin neinum lúxus, káeturnar eru litlar og
olnbogarýmið er takmarkað, en hér, eins og oft áður, mun sannast hið
fornkveðna að „þröngt mega sáttir sitja“!
Báturinn heitir MS Albatros, byggður 1935 og hefur verið smekklega
endur-innréttaður á undanförnum árum. Allar káetur eru tveggja
manna (ekki kojur), og baðherbergi með salerni og sturtu er í hverri
káetu. Allt mjög snyrtilegt og vel um gengið og áhöfnin mjög áfram um
að allir njóti dvararinnar um borð sem best.
Í upphafi ferðar verður dvalið í Ljubljana og sú fallega borg skoðuð,
síðustu nóttina verður dvalið í Salzburg, einni af perlum Austurríkis.
Miðað er við að þátttakendur leigi sér góð fjallahjól, sem eru kjörin fyrir þessa ferð,
en einnig er í boði að leigja góð rafhjól.
Lágmarks fjöldi til þess að þessi ferð verði farin er 12 manns, en samtals eru það 9
káetur sem eru lausar fyrir hópinn ...
Þrjár borgir verða heimsóttar í ferðinni: Ljubljana, Zadar og Salzburg
Mikið innifalið í verði ferðarinnar!

Ferðaráætlun:
Dagur 1 – fimmtudagurinn 11. júní
Flogið til Munchen / ekið til Ljubljana
Flogið með Icelandair til Munchen. Áætluð lending þar er kl 13:05 og við tekur akstur
með rútu til Ljubljana í Slóveníu.
Stoppað tvisvar á leiðinni til þess að rétta úr sér og nærast – seinna skiptið á flottum
veitingastað úti í sveit, þar sem framreidd verður fjölrétta, gómsæt máltíð (innifalið).
Dagur 2 – föstudagurinn 12. júní
Ljúfa Ljubljana
Dagurinn hefst á því að heimsækja hjólaleiguna þar sem að hjólin verða prófuð og
stillt af fyrir hvern og einn. Síðan verður farið í hjólaferð um nágrennið og niður í
miðbæ Ljubljana. Seinnipartinn verður frjáls tími í borginni.
Dagur 3 – laugardagurinn 13. júní
Rijeka og Krk eyjan
Ekið niður til Kvarnerflóans í Króatíu (u.þ.b. 2 ½ klst akstur) og til Rijeka verður komið um hádegið. Landfestar MS Albatros
verða leystar um leið og fólk og farangur verða komin um borð - og þar með hefst hjólaferðin sjálf því þaðan verður siglt
til Omišalj á norð-austur horni Krk eyjunnar. Þar verða hjólin tekin frá borði og hjólað til Malinska og á meðan siglir
Albatros þangað til þess að taka á móti hópnum.
Dagur 4 – sunnudagurinn 14.
júní
Malinska - Cres
Hjólað
að
mestu
eftir
kræklóttum og frekar grófum
skógastígum og sveitavegum til
Pinezici, og síðan farið með
ferju frá Valbiska á Krk eyjunni
til Merag á Cres eyjunni. Þaðan
verður hjólað eftir akveginum
yfir til bæjarins Cres þar sem
Albatros bíður hópsins.
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Dagur 5 – mánudagurinn 15. júní
Cres – Podol – Martinšćica – Mali Lošinj
Þegar komið verður framhjá höfninni í Cres liggur leiðin eftir malarvegum
bændanna upp í hæðirnar sunnan við bæinn. Um skeifulagað svæðið
suður af Cres eftir hlykkjóttum og grófum slóðanum og í ljós koma nýjar
og nýjar smá-víkur á flóanum fyrir neðan. Síðan farið í gegnum Podol upp
til þorpsins Lubenice, en þaðan sést vel yfir á Istriaskagann vestan við
sundið. Þaðan niður til Podol aftur og meðfram Vransko stöðuvatninu
áleiðis til Martinšćica þar sem Albatros bíður hópsins, og svo siglt til
bæjarins Mali Lošinj á Lošinj eyjunni.
Dagur 6 – þriðjudagurinn 16. júní
Dugi Otok
Siglt yfir til Božava á eyjunni Dugi Otok, en sú eyja er ein af þeim sem eru
nyrst á Dalmatíuströndinni, sem er talin vera ein af fegurstu
strandlengjum í heimi! Hjólað suður að Telašćica náttúrverndarsvæðinu,
kíkt á Silfurvatnið og fylgst með ægifögru sólarlaginu ofan af
sjávarhömrunum við vatnið. http://pp-telascica.hr/?lang=en
Dagur 7 – miðvikudagurinn 17. júní
Pašman og Zadar
Sigling yfir til syðsta hluta eyjarinnar Pašman. Hjólað frá Tkon eftir
þægilegum malarstígum á eyjunni miðri, með Adriahafið á báðar hendur,
niður að Ždrelac brúnni og eftir henni inn á Ugljan eyjuna. Í Kukljica farið
um borð í Albatros og siglt yfir til borgarinnar Zadar sem er á
meginlandinu. Zadar er lítil en snotur borg og einn af vinsælustu
ferðamannastöðum Króatíu. http://www.zadar.hr/
Dagur 8 – fimmtudagurinn 18. júní
Ugljan og Rab
Það er stutt sigling til baka yfir til Kali á Ugljan eyjunni og þaðan verður
hjólað til Ugljan bæjarins, með viðkomu hjá rústum virkisins sem kennt er
við heilagan Mikael erkiengil (Sveti Mihovil). Síðan verður siglt upp til
eyjarinnar Rab.
Dagur 9 – föstudagurinn 19. júní
Rab, Rijeka og Lepa Vida
Síðasti hjólatúrinn verður frá bænum Rab yfir til Lopar þar sem farið
verður um borð í Albatrosinn og komið til Rijeka seinnipart dags. Strax
eftir komuna þangað verð hjólin, fólk og farangur sett um borð í kerru og
rútu og ekið af stað til Slóveníu. Á vínræktarbýlinu Lepa Vida verður farið
í mjög flottan vínsmökkunar- kvöldverð (innifalið). Seint verður síðan
komið inn á hótelið í Ljubljana
Dagur 10 – laugardagurinn 20. júní
Ljubljana - Salzburg
Lagt af stað frá Ljubljana eftir morgunmatinn og ekið til Salzburgar. Eftir
að innritun á hótelið er lokið verður farið í bæjarrölt og síðasta kvöldmáltíð
ferðarinnar snædd á góðum stað.
Dagur 11 – sunnudagurinn 21. júní
Heim á leið
Fljótlega eftir morgunverðinn verður ekið til flugvallarins í Munchen,
flugið er kl. 17:25 og áætluð lending um kl. 19:20
Brandur Jón verður með hópnum allan tímann, en auk hans verður Robert Ciglar með hópnum frá föstudagsmorgni í
Ljublana til föstudagskvölds viku síðar. Hjólin eru leigð hjá honum og hann sér um alla þjónustu við þau meðan á ferðinni
stendur.
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Þjónusta & verð
Innifalið í
verði
ferðar:

Flug og
flugvallaskattar

11.06.2020: Keflavík - Munchen,
Áætluð brottför 07:25 lending 13:05
21.06.2020: Munchen – Keflavík,
Áætluð brottför 17:25 lending 19:20
Vinsamlegast athugið að flugtímar geta breyst.

Gisting

Gisting í fjórar nætur á hótelum (þrjár í Ljubljana og ein í Salzburg) og sex nætur um
borð í Albatros
Morgunverður:
Innifalinn alla dagana
Hádegis- eða
Innifalinn er kvöldverður á leiðinni til Ljubljana fyrsta daginn,
kvöldverður:
ein máltíð á dag í Albatros alla siglingardagana (frá
laugardeginum 13. til föstudagsins 19. júní), mjög flott
vínsmökkunar- kvöldmáltíð föstudagskvöldið 19. júní, en
hvorugt í Ljubljana föstud. 12. júní og í Salzburg 20. júní
Allur akstur og siglingar samkvæmt áætlun ferðarinnar

Matur

Flutningur
Fararstjórn

Ekki
innifalið:

Verð:
Greiðslur og
gjalddagar:

Brandur Jón Guðjónsson og Robert Ciglar
(Fundur með íslenska fararstjóranum fyrir ferðina)

Hádegisverðir eða kvöldverðir, einn á dag á siglingardögunum, og hvorugt í Ljubljana 12. júní og
Salzburg 20. júní
Drykkir með hádegis- eða kvöldverðum
Hjólaleiga – Ný og góð CUBE fjallahjól €280,- / Ný og góð CUBE raf-fjallahjól €400,- (greiðist beint til
leigunnar)
Hafnargjald, samtals €21,- (greiðist beint til skipstjórans)
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið“
Verð á mann í tveggja manna herbergi/káetu

ISK 399.900,- staðgreitt

Verð á mann í eins manns herbergi/káetu
Staðfestingargjald:
Staðfestingargjald ISK 75.000 þarf að greiða innan 7
daga frá pöntun. Athugið að staðfestingargjald fæst
ekki endurgreitt ef til afbókunar af hálfu viðskiptavinar
kemur.

ISK 449.900,- staðgreitt
Lokagreiðsla:
Til að staðgreiðsluverð gildi þarf að greiða
ferð að fullu í síðasta lagi 8 vikum fyrir
brottför, annars hækkar verð um 5%.

Ábendingar:
Lágmarks þátttaka er 12 manns. Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferð sex til átta vikum fyrir brottför
ef þátttaka er ekki næg og mun þá endurgreiða að fullu.
Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar hennar áskilja sér allan rétt til að breyta áætlun ferða ef veður, umferð og/eða ástand
vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til.
Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í mörgum tilfellum er forfallatrygging innifalin í skilmálum
greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldutrygginga fólks og eru viðskiptavinir hvattir til að hafa samband við banka sinn eða
tryggingarfélag til að kanna stöðu mála. Verð ferðar er háð almennum gengisbreytingum, en breytist ekki eftir að hún er að fullu
greidd.
Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir eru með skilmála sem unnið er eftir varðandi alferð sem þessa og lesa má um hér:
http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar , auk þess sem viðkomandi flugfélag getur verið með sína skilmála til viðbótar.

Frekari upplýsingar og skráning í síma 510 9500 eða sendið fyrirspurn á ferdir@fjallakofinn.is
Farþegar í göngu- og hjólaferðum Íslandsvina njóta sérkjara í útivistarvöruverslununum
„Fjallakofinn“ og gilda þau frá því að staðfestingargjald hefur verið greitt og út almanaksár
ferðarinnar.

