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Hvis du søger steder med et behageligt klima, rare folk og en del historie og
smukke panoramaer, caféhygge og fornuftige priser, så er her et forslag:
Vi besøger Istrien i Kroatien og kommer til at smutte en tur til Slovenien og en
lille smule Italien, fordi mange ting hænger historisk sammen.
Der er flere adgangsveje til dette område. Kør selv via Østrig og via Ljubiana i Slovenien eller
flyv til enten Zagreb, Venedig eller Trieste og lej en bil.
Eller tag med på en pakkerejse.

strandpromenaden mod Hotel Bellevue-Palace, udsigt fra værelse og th under Palace, Café del Mar

Vi tager udgangspunkt i OPATIJA helt oppe i bunden af Kvarnerbugten.
Det var her, turismen startede. Det var her de rige fra Østrig kom på ferie. Sådan er det fortsat
siden 1882. De mange palæer i østrigsk stil er for de flestes vedkommende i dag hoteller,
mange er mondæne om end lidt slidte. Her er lidt historie og nogle indtryk:
Byens skytshelgen er Sv. Jakob ( Sct. Jacob) som var ’chefen’ for benektinerklostret ved navn
”OPATIJA” i 1453. Dette kloster var stort set den eneste bebyggelse her dengang.
En 10-12 km. væk lå – og ligger – den store handelsby Rijeka og her var der en velhavende
handelsmand ved navn Scarpa, som ønskede sig et mondænt sommersted, hvor han kunne
huse venner og handelsforbindelser sammen med familien. Vi er i 1844.
Scarpa lod en pragtvilla bygge tæt på klostret og opkaldte det efter fruen, ’Villa Angiolina’.
Familien var meget kunstintersseret, så der blev afholdt mange koncerter og mange
billedkunstere, digtere og forfattere var hyppige gæster, mange fra Wien.
Østrig herskede her ligesom i Frioli i det nuværende Italien med
Trieste som hovedhavn.
En af notabiliteterne, som var på ferie i ’Villa Angiolina’ var direktør
Schüler fra Sydøst Banen i Wien. Han blev begejstret for stedet og
kunne se et potentiale her, så i 1872 blev der bygget en jernbane og
selskabet overtog Angiolina, for nu skulle der sendes folk på bade-og
kurophold.
Flere kunder, især fra Wien, betød, at Schüler i 1882 byggede det
(stadig) meget mondæne hotel ’Kvarner’ og fik direktøren for Det
kongelige Haveselskab til at anlægge de parker, vi i dag færdes i. Alt
efter den højeste havemode i Wien.
Billede th er Villa Angiolina
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Den første turistbrochure blev lavet i 1883 om ”Spa & Havbad Opatija” og så kom der for
alvor gang i turismen. Omkring 20 hoteller blev bygget i perioden mellem 1883 og 1900, stort
set alle i østrigsk pælæ-stil som f.x. Hotel Bellevue –Palace fra 1891. Alle lige ved vandet.
Naturligvis tiltrak det mange rige, som gerne ville være med på moden og vise, at man havde
råd til at komme på kurophold. Det betød også at adriaterhavskystens allerførste sejlklub blev
etableret her i 1887.
Nu følger en omtumlet tilværelse, som om der ikke havde været nok siden år 177, men lige for
historiens skyld opsumeres her:
Istrien blev erobret af romerne i 177 og de sætter deres præg på området; se senere i PULA.
Frem til 500-tallet er de herskere, men så begynder slavere og venetianere at komme til. Fra år
1100 til 1797 er det Venedig, der styrer her. Omkring 600 år, hvilket naturligvis har sat sit
markante præg i byggestil og også levevis. Lidt tumult og nærmest hjemløshed er der frem til
1814, hvor Habsburg ( Østrig) holder magten frem til 1918 og udnævner Trieste til hovedstad i
”Det østrigske Kystland”. Igen lidt ’ingenmandsland’ til 1920, hvor området kommer under
italiensk styre, hvilket betyder en barsk ’italienisering’ af befolkningen. Kun italienske
ideologier, kun italienere kan bestride vigtige og godt lønnede poster. Også den periode har
givet afsmitning på alt, vi ser i dag.
Et ordentlig hug fik landet igen i 1947, hvor det kom under Jugoslavien helt frem til 1991.
Den store general Tito, som kom herfra, og altså kroat, ledede landet, som blev delt og vores
område her blev Kroatien igen. Senere skal vi besøge et smukt sted i Slovenien.
Men, som nævnt, var det her, turismen startede. Det er også her på Istrien de allerfleste
nutidige turistmål findes.

Vi skal på rundtur til PULA, ROVIJN og MOTOVUN i første omgang:

PULA

ROVIJN

MOTOVUN

Der er glimrende motorvej det meste af vejen, men vi er her ikke for at se, hvad EU-penge er
gået til, før vi skal hjem igen, men for at opleve det smukke landskab for at se, hvordan de
forskellige herredømmer har påvirket det hele.
Altså i stedet for at tage den nærmeste vej, som kun varer en time, skal vi bruge halvanden til
to og kører mod syd langs kysten. Det meste af tiden på en klippehylde i 6-800 m. højde. Det
er her de bedste indtryk findes. Der er smukke udsigter, småbyer, fjorde og vild natur på vej
til en tidlig civisation
Denne kystrute hedder 66 ( men ikke så ensformig som den amerikanske ’route 66’ ).
Fra Opatija til Lovran, Moscenicka Draga ( som vi senere besøger med skib) ned til Plomin
Luka med et fantastik blik over fjorden og kysten. Videre forbi Labin, Barban og Marcana og
snart er vi i Pula.
Vi er omkring 2000 år tilbage. Romerne regerede og vi går i bogstaveligste forstand ovenpå
historien, for mange af gaderne er belagte med de originale sten. Byporte står her endnu og
ikke mindst det store amfiteater. Det 6. største i verden og et af de bedst bevarede.
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Som nævnt i den historiske oversigt har Italien i den grad sat sit præg på byen. Romerne var
også fra italien, så lad starte med at parkere lige ved foden af amfiteatret. Hvis du kommer
med bus, så er det samme sted. Tag en runde
omkring den store ruin ved at gå til venstre op ad
nogle trapper med amfiteatret på højre side.
Heroppefra er de bedste udsigter og
fotomuligheder ind over anlægget. Fortsæt ned ad
gaden med følgende rute (en tur på ca 3 km.) inden
du er tilbage ved udgangspunktet. +½ mere, hvis
du vil op på kastellet og dets museum. Min
anbefaling er at blive nede i byen og mærke livet og
tage tid til at få stemningen ind under huden.
Fra amfiteatret foreslås således flg: Gå lidt tilbage
ad vejen ned mod havnen og drej til venstre ved Titos Park og frem ad gaden Kandlerova,
som bliver til gågade med den gamle, originale romerske brolægning. Frem til torvet med
katedralen, rådhuset og Kejser Augustus’ tempel. Nu er du midt i historien. Forsæt videre ad
gågaden (Sergijevaca), som rummer alle mærkevarebutikker frem til
Herkules’ byport og bymuren. Nogle få hundre meter længere fremme
(ad Flanaticka) ligger markedshallen med fiskemarked, flæskemarked
og markedspladsen bag denne. Det er her alle cafeer og andet godt er at
finde. Herfra tilbage til krydset og til højre ad Trg Porterata via Giadini,
Istarska Ulica og man når tilbage til udgangspunktet og får set mere
bymur fra romertiden.
Pula har siden romertiden været en vigtig handelsby, senere en meget
vigtig flådeby – sammen med Trieste i øvrigt – og her er lidt mere om
det. Billede tv er Hercules’ byport
Udover det romerske grundlag er det først og fremmest tiden under Østrig – Ungarn, som har
sat sit præg. Her blev der bygget krigshavn og skibsværft, hvilket stadig er her, dog i moderne
udgave og lidt forstyrrende lige ved siden af de gamle minder. Men arkitekturen i byen er
stærkt præget af denne periode, for der skulle bygges ’passende’ boliger til officerer og
kaptajner. Der blev bygget indtil flere fæstningsværker, som indbydes var forbundet med
underjordiske veje/tunneler. I dag bliver der i tre af dem dyrket champignonger på grund af
de gode klimatiske betingelser.
Pula var og er det administrative centrum i Istrien med et rigt kulturliv. I dag er der ca. 60.000
indbyggere. (Opatija har 11.000). En dag går nemt her, hvis man skal se og opleve mere end
denne visit på 3-4 timer.
En helt anderledes oplevelse venter i den næste by, en halv times kørsel herfra:

ROVIJN
På vejen hertil ad den gamle landevej, er det værd at stoppe lidt lige omkring Bale. På venstre
side ses en historisk plads med hyrdehytter lige ved en rundkørsel. Billede>
Vi er stadig mange år tilbage i tiden. Rovinj nævntes første gang i det 3.
århundrede. Oprindelig var den beliggende på en ø, som først i 1763 blev
til en halvø, da kanalen blev fyldt op.
De meget begrænsede forhold og tæt bebyggelse fortæller om den trange
plads, der var her indenfor murene. Smalle gader, små pladser og små og
smalle huse op og ned af klippen.
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Turismen startede her i 1888, da Maria Theresa af Østrig lavede et rehabiliteringscenter her
for folk med lunge/luftvejssygdomme. Maria Theresa Seehostpitz hed det.
Allerøverst er byens vartegn synlig på lang afstand; Kirken, St. Eupemia. En kvinde, som jeg
her skal fortælle lidt om. Det hændte i år 334 ifølge legenden:
En dag ringede alle klokker i byen; En ’stenbåd’ var set drivende ved kysten.
Det viste sig at være en marmorsarkofag. Folket fik okser og reb frem og fik denne stenbåd på
land. På den stod der:
” Jeg er den chalsendonske Euphemia, som har viet mit sind og blod til Jesus. Her er mine knogler”
Senere, da okser og mange folk fik sarkofagen op til kirken på toppen, blev folk bestyrtede, da
de åbnede denne ’stenbåd’. Der lå en smuk kvinde! Et brev var vedlagt:
( På latin, så jeg har oversat det)” Her er liget af den hellige Euphemia, martyren fra Chalcedon født
den 16. september 290”. Sarkofagen står bag højre sidealter og kan besøges ( gratis adgang).
(Chalcedon var en forstad til Bysantium, som nu hedder Istanbul).
Denne kvinde er den dag i dag skytshelgen for byen og hun fejres hvert år den 16.september.
Lidt mere om denne smukke legende kan ses i kirken, f.x. malerierne bag alteret med
sarkofagen fortæller om hændelsen med ’stenbåden’. De blev lavet i 1883.
Men først skal vi altså op til kirken på toppen. Den mest bekvemme vej er langs marinaen og
forbi turistinformationen ad S.Croce og Sv.Kriz ved at følge de brune skilte til Sv. Eufemia.
Nogle hundrede meter fremme går en sti opad til højre og fører direkte til kirken via nogle af
de gamle fæstningsmure, hvorfra der er en herlig udsigt. Efter kirken gås nedad til
højre/sydfor.
Vi skal se lidt på den gamle bydel, som først og fremmest er kunstnergaden, så vi går fra
kirken og til højre ned ad de mange trapper og ser på herlighederne. Billede herunder

St. Euphemias sarkofag

Vi tager det helt roligt og har ikke sko med glatte
såler på (så er bare fødder bedre) og går nedad
gaderne – eller nærmere gyderne –som hedder
Grisia og Carera. Vi er i 1100 – 1700 og færdes igen
på glatte oldgamle stenbelægninger. Her er alt fra
seriøst kunsthåndværk til souvenirbras, men hold
sanserne åbne, der opstår mange overraskelser ved
at kikke ind til højre og venstre og ved at stikke
hovedet ind i en lille butik, som måske virker
uanselig.
En gang var der 7 byporte, i dag er der tre. En af dem lander vi lige ved inden torvet ved
marinaen. Bygningen med ur på er også tidligere fængsel. Vi er på Trg. Piazza m.Tito, hvor
der er mange restauranter og cafeer, hæveautomat m.v. hvor der nemt kan dømmes hygge
efter en 3 km. byvandring.
Hvis du selv er kørende, så tag over på den modsatte side af marinaen og nyd parken evt. helt
ud til Punta Corrente.
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Du kan nu vælge at køre ad motovejen hjem til Opatija, hvilket tager en timestid ( vejafgift på
ca. 30 Kuna (= kroner i værdi) eller nyde den tidligere rute ’baglæns’.
Hvis du ikke bor fast i Opatija, men hellere vil fortsætte, så kør lidt længere nordpå – uden om
’Limfjorden’ til POREC og bliv der natten over. Det tager en halvanden timestid.

POREC
Ser man på kortet, vil man tro, det er en kopi af den forrige, Rovijn. Igen en bitte halvø med
stort set samme historie og dog noget nyt at studere. Hvis du skal overnatte her, er ’Hotel
Porec’ et udmærket valg. Lige ved marinaen og få minutters gang til den historiske bydel med
mulighed for tur ad de gamle bymure. En dag kan nemt nydes her.
Det meste af dét, vi ser her er fra midten af 1400-tallet, men en del er tilbage fra 1200.
Med udgangspunkt ved hotellet/marinaen på Rade Concare følges fortovet frem til pladsen
Narodni trg med det runde fæstningstårn, som i dag har skiftet krudt og kugler ud med øl og
vin og andet godt til en tør hals.
Lidt længere fremme drejes til venstre ad ’hovedgaden’ Decumanus, hvor der over de næste få
hundrede meter ses byens historiske bygninger, så afsæt gerne et par timer. Vi kommer også
her et par tusinde år tilbage, hvis vi går helt ned i historien.
I modsætning til de pralende palæer i Opatija er der her kun ydmyghed . Der var mange
handelsmænd, især fra Venedig, men de ville ikke prale. Bygningerne ligner bare almindelige
borgerhuse. Store, men ikke anderledes end andre huse at se til, før man kommer ind bag
facaden. Her kommer rigdommen til syne.
På hovedgaden Decumanus nummer 5 er et af disse og i nummer 9 er der museum, hvor det
er muligt at se den indvendige del af den venitianske rigdom fra 1473.
Et andet godt sted at besøge er kirken med mosaikker og en del af fæstningen og bymuren
ligesom biskoppens palads lige ved siden af. Begge er museum og kan nemt tage en timestid.
Kirken hedder Eufrasius Basilica, opkaldt efter Biskop Eufrasius. Der er fine udsigter og det
emmer af historie, hvis du har sanserne åbne. Hele denne bydel er på UNESCO listen over
verdens kulturarv. Prøv at gå en morgentur inden noget er åbent!
Lidt længere fremme og til højre, tæt på bymuren, ligger Istriens Parlamentsbygning.
Tidligere st.Francis kirken (klosterkirke) med loftmalerier fra det 18. årh.
Det blev lukket i 1806, da Napolen var på spil også på denne egn, men i 1861 blev Porec en del
af Østrig-Ungarn og bygningen kom igen til ære og værdighed, men i ny skikkelse, således at
den øverste etage blev til en slags rådhussal og den nederste til vinkælder med vintønder
udsmykket med glasmosaik. Det står den dag i dag som dengang.
Der er meget mere at få tiden til at gå med, så besøg turistbureauet og få mere inspiration.
Der er i øvrigt gode spisesteder både i byen og på marinaen lige udenfor Hotel Porec.
Lidt længe mod Nord-Øst inde i landet, ca. 40 km. eller en times kørsel ligger en skøn by på
toppen af en bjergknold og er Istriens trøffelby nummer 1:

MOTOVUN
Her kan vi opleve de skiftende tider fra omkring år 0 og frem til 18. århundrede. Der gik det i
stå og sådan ser der ud. Ved og i den første byport ses vidnedsbyrd om de forskellige familier,
som har regeret op gennem tiden frem til 10. og 11. århundrede, hvor byen tilhørte biskoppen
i Porec, hvor vi lige kom fra. I 1278 kom byen under Venedig som alt andet her på egnen, og
her blev der bygget mure og fæstningsværker. Byggestilen blev romansk, gotisk og
renæssance mellem 14. og 17. århundrede. Det er det, vi ser nu. Vi kan gå ad de gamle bymure
hele vejen rundt med fantastisk udsigt over vinmarkerne 270 meter under os.
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Her laves den bedste vin efter min smag. Her er der trøffelskove,
hvorfra der hentes både sorte og hvide trøfler, som opspores af
specialtrænede trøffelhunde. Billede tv herunder er omelet med trøffel
Hvis det er spisetid, så er der rig mulighed
for at prøve herlighederne med egen gane.
Omelet med trøffel, pandekager med trøffel,
pasta med trøffel, ost med trøffel – og en hel
masse mere med trøffel. Prøv selv og køb evt.
noget med hjem fra et sted jeg røber lidt
senere.(faktaboks) billede th er fra hovedgaden
Kroaternes mest elskede forfatter Veli Joze
kommer herfra. Hans store popularitet
skyldes en bog, han skrev på grundlag af mange lokale fortællinger og
afspejler trangen til selvstændighed, selvværd og stolthed. Skrevet og udgivet efter mange
brydningstider, hvor Italien og Østrig dominerede, kulminerende med tiden under
Jugoslavien.
De lokale fortæller mig, at det her giver stolthed. Det er stærkt.
Hvis du støder på en gammel 10-kuna-seddel, så er Motovun på bagsiden og er nostalgisk
værdifuld, så måske der kan komme lidt tuskhandel i gang, hvis du har den seddel?
Vi skal tilbage til Opatija, for der forestår en smuk sejltur langs kysten, som vi fulgte til Pula.
Bagefter skal vi besøge den største? ø Krk og byen af samme navn.

Sejltur i Kvarnerbugten, måske med delfiner.
Før 1840 var Opatija, Lovran, Medveja og Moscenicka Draga bare små fiskerlandsbyer.
Vi tager en dejlig turbåd JADERA langs kysten et par timer og går på café i Moscenicka.
Båden med en meget informativ skipper starter fra den lille marina nedenfor Hotel Admiral.
Ved afgangsstedet findes (en del af familien) den måske nok bedste restaurant, hvis man er til
alt godt fra havet. Kogt, stegt, grillet. Også her er der mulighed for en tur med den røde U-båd
(samme familie), som tager dig langs lidt af kysten og ser på forholdene under vandet.
Bestilling og vejledning fås ved den første bod lige overfor Hotel Bellevue. Som regel går der
en gut med rød t-shirt og sorte bukser og mørkt hår. Bare kald ham Allan. Han er meget
serviceminded som resten af familien.
På turen langs kysten kommer vi meget tæt, mange
steder er der 40-60 meter dybt helt ind til klipperne.
Vandet er fantastik lækkert og har samme
saltholdighed som vores eget vesterhav, omkring
3.5 promille. For 10 år siden var det anderledes.
Spildevand var problematisk, så der blev flere
steder bygget rensningsanlæg ind i klipperne og
det 99% rene vand udledt i en 4 km. lang
rørledning. EU supplerede med 10 mio € oveni de
20 landet selv brugte. Vi ser et par af dem på
sejlturen.
Med en timestid i den gamle fiskerby er der god
mulighed for at hygge med en gang muslinger, grillede fisk eller en sandwich og et glas vin
eller øl.
Delfinerne færdes her. Der er en familie på 12, som ofte drøner rundt i nakken af
sildestimerne, men de er ligeså uforudsigelige som vejret herhjemme. En sen aftenstund, da
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jeg gik hjem fra havnen, så jeg tre. Med middelhavsstemning fra duftranker og langs den 6
km. lange promenade med cikadeunderholdning og en Gin Mare ( Gin and tonic).

KRK
- Det udtales som en halshugning: krræk med rul på r-erne. Det var også noget, der foregik i
byen af samme navn. Vi er igen tilbage i romertiden for at starte med begyndelsen.
Øen menes at være den største af de mere end 1100 øer i Kroatien. Den har en speciel flora og
fauna med mange endemiske arter, især når det gælder sommerfugle, hvor mere end 850 arter
er registreret.
En helt anden specialitet, hvis man kan kalde den sådan, er et oldgammelt overlevet sprog,
som blev benyttet helt frem til omkring år 1800.
Glagolitisk hedder det og var et gammelt slavisk sprog, som blev brugt sideløbende med det
kyrilliske alfabet/sprog og var fremherskende her fra omkring år 800 til år 1200, men som
nævnt overlevede helt frem til begyndelsen af det 19. århundrede. Navnet kommer af ordet
’Glagol’, som betyder ’Ord’.
En af grundene til den lange levetid for sproget/alfabetet er, at øen Krk var det sidste sted,
som blev besat eller overtaget af det venetianske styre, som måtte afgive magten til
Jugoslavien i 1921 og først igen i 1944 blev ’befriet’ af Titos partisaner.
Byen har et meget stort præg af romertiden. Den er nem at overskue, for en times slentretur
bringer dig byen rundt med alle historiske indtryk, ikke mindst fæstningværket, bymurene og
hovedstrøget Kamplin ( fra latin Campus = marken/området), hvor de romerske soldater
trænede – og hvor henrettelser fandt sted - men her ånder alt fred nu om dage. På marinaen er
der flere madsteder med lækker mad, lokalproduceret is, kager, ost og alt
godt fra havet.
Byen fik en stor opblomstring i 1300-tallet, da en aristokratisk italiensk
familie Frangipani kom hertil og siden blev blandet med en kroatisk
familie ved navn Frankopan. Det var ikke helt ringe, for denne familie
kom efterhånden til at eje, eller herske over, det meste af halvdelen af det
nuværende Kroatien. Den turde sætte sig op mod kejsere og andre
udenbys herskere. Historien er bevaret. Nyd byen. Byens vartegn er uglen
Turen hertil og hjem til Opatija byder på flotte udsigter og tager et par timer hver vej.
Nu skal vi til den underjordiske del af verden. En af verdens største grotter, nærmere bestemt
POSTOJNA i Slovenien, en times kørsel fra Opatija gennem smukke landskaber.

POSTOJNA GROTTERNE

De er Europas mest besøgte, og ikke uden grund. Vi bliver kørt 4.3 km. ind i bjerget med
jernbane for at opleve 21 km. grotter 260 m. under overfladen i tre niveauer. Vi skal gå
omkring tre km. gennem sale, huler og se fabelagtige formationer, der er millioner af år
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gamle. Her er der ikke noget klima, der kan forårsage ødelæggelser. Her er konstant
temperatur og luftfugtighed. Det betyder også, at der er omkring 90 arter af edderkopper,
insekter og reptiler, der har tilpasset sig dette klima i grundlæggende buldermørke.
Det er og har altid været en tursitattraktion, som har betydet meget for landet; således kom
der her elektrisk lys adskillige år før hovedstaden Ljubliana fik elektricitet.
Det er megastort og imponerende. Der er særdeles gode forhold for alle folk, da der kun er få
trapper. Hele rundgangen er stort set ad ramper, så også rollatorfolket kan være med.
Der er yderst kompetente rundvisere på tysk og engelsk, og det meste af to timer for 23 € er
der bestemt ikke noget at sige til.
Stort og imponerende, men jeg må indrømme, at de smukkeste grotter, jeg har oplevet er i
Ioaninina i NV Grækenland (se evt. artikel).( http://kattenhoej.dk/artikler/epirus.htm)

Har i autocamper eller campingvogn, så er der særdeles gode muligheder . Især langs
kysten fra Porec til Pula. Hvis I vil leje et værelse, er det lidt anderledes: Mange steder skiltes
med turistinfo og overnatning. Disse turistinfos er formidlingssteder af ferieboliger, som
oftest kun udlejes på ugebasis. Men tilbage til camping:
Det var vistnok her nudistcamping opstod. På øen Krk er der en del fine pladser også.
I faktaboksen kommer et par links til camping.
Badestrandene er noget anderledes en vi kender fra Danmark. Kun få steder er der
sandstrand. Oftest er det stenet eller beton med trapper/stiger til det smukkeste vand, man
kan forestille sig. I maj er det 18-20 grader. I juli-august 22-26 grader og saltholdigheden er ca.
3 promille, altså lidt under vores Vesterhav.

Hvis I kører selv fra Danmark, kommer der her et par forslag til oplevelser undervejs.
Jeg lovede tidligere at tage en afstikker til Italien også, så det kommer her:
Faktisk er der to forslag, så det ene kan bruges på vej ud og det andet på vej hjem.
1)Fra München > Salzburg>Spittal>Villach, grænsebyen i Kärten-provinsen ved Slovenien og
Italien.
Fra Villach køres enten ad den gamle landevej eller med den nye motorvej med de mange
tunneller ind i det gamle østrigske område, provinsen
Frioli, som i dag er italiensk, med et meget
anbefalelseværdigt stop i lavendelbyen Venzone. I
1976 blev store dele af byen
jævnet med jorden af et stort
jordskælv, men er total
genopbygget med original
charme. Der er gode
spisemuligheder ved
rådhustorvet, hvor der også
er vist en del om
genopbygningen, ligesom, måske især, i kirken få hundrede meter
derfra.
Videre herfra , ca. 15 min. kørsel, til områdets skinkeby nummer 1: San Daniele.
Hvis I virkelig ønsker det bedste lufttørrede skinke, den bedste parmesan og hygge med den
fremragende lokale vin, så foregår det bedst på restaurant L’Osteria. Det er her de lokale – og
os, der kender stedet – kommer ved middagstid. Skinken kan købes som vacuumpakket, hvis
du får lyst til at tage med. Parmesanen findes i tre modingsgrader fra friskost til 1½ år og er
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lokalproduceret. En oplevelse, der huskes på plussiden. (se faktabox).

Hefra er der en lille time til Den gamle østrig-ungarske flåde- & handelshavn Trieste,

som på havnefronten godt kan minde om tidligere tiders internatinale handel, som
havnefronten i Liverpool. Herfra er der ikke langt til Porec.
2) ( kan naturligvis vendes om til hjemtur, så grotterne også kan besøges ud eller hjem.)
Fra München > Salzburg>Spittal>Villach, grænsebyen i Kärten-provinsen ved Slovenien og
Italien.
Fra Villach køres mod Slovenien og tag en afstikker til Bled, når du er i Oberkraine. Bledsøen
er smuk at tage en tur rundt om. Tito havde sin sommerresidens her, som nu er et luksushotel.
Forsæt til ’kærlighedsbyen ’ Ljubliana’ og indsnus atmosfæren her for et par timer. Lige ved
dragebroen ligger markedet – også under gadeniveau – og i kirken kan I finde hele
folkeslagets fortællinger på de smukke freskoer.
Det er her i byen, I skal have en eller anden ret, der lander på gullasch!
Der forsættes sydpå og ca. halvvejs mellem Ljubliana og Opatija ligger de omtalte grotter.
Kommer I med fly til Venedig og lejer bil, så hedder det Trieste – Porec – efter et par timer og ellers vælge, om I vil til den ene eller anden by, som beskrevet. Lander I i Zagreb og vil til
Opatija, kommer I gennem smukke landskaber, pas og naturreservater på de ca. tre timer, det
tager.
Vælger I en pakkerejse, vil en del af alt det beskrevne være på programmet.( Se i faktabox.)
Der er mange dejlige oplevelser i Kroatien, så bare kom afsted. Gode vine, trøfler og ost. Og så
ikke at forglemme: Mikrobryggeriet San Servolo laver superlækkert øl!
Kør selv: Beregn 14 dage. Flyv og kør selv 10-12 dg. Pakkerejse: De fleste m. fly og 8-9 dg.

God tur!
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Faktabox, links og råd til rejsen:
Hvis du vil have en pakkerejse med fly eller
bus, er Panter Rejser et godt bud på kvalitet.
Flere andre udbydere har området i
programmet.Der kan vælges mellem fly og
bus. Typisk 8-9 dage.
Hvis du kører selv, så afsæt 14 dage og tag et
par overnatninger ud og hjem.

Valuta: I Kroatien er det Kuna (KN) med
samme kurs som danske kroner (DKK) og
mange steder kan betales med €. Der er mange
vekselsesteder, som giver kurs 7.50 og uden
gebyr.
I Slovenien kan kun betales med €.
Kun få steder kan betales med VISA eller
andre kort, så hæv eller veksel, de fleste
vekselkontorer har åbent 7-22. Automater hele
døgnet som hjemme. Der er de fleste steder Pautomat, som kun tager mønter. Se P-opslag.
Fly og lej bil: Det tager ca. to timer at flyve +
alt tummel i lufthavnen. Venedig, Trieste eller
Zagreb. Lej bil hos Herz, hvis du er medlem af
FDM eller ældresagen, det giver 10 – 15%
rabat. Bestil hjemmefra!
Der er motorvejsafgift i Kroatien. Der er en fin
infrastruktur stort set overalt. ( afgifterne er
10-30 KN alt efter strækning. )
Links til flyselskaber og fly/hotel samt pakker:
http://www.panter rejser.dk/
www.croatiaairlines.com
www.fdm-travel.dk/kroatien
Camping:
www.eurocampings.dk/kroatien/istrien/
www.campingdanmark.dk/campingpladseristrien
Hotel i Porec: www.hotelporec.com/en/
Hoteller i Opatija:
www.remisens.com/en/hotel-palace-bellevue
www.remisens.com/en/hotel-istra
priserne er mellem 40-90 € pr.værelse

> Der er mange flere, men disse er 4* og godt
placeret ved den 6 km. lange promenade.
Der er gratis WIFI på hotellerne og flere steder
på stranden, mrk WIFI eller hot spot.
Andre links, som måske kan være nyttige
www.visit-croatia.co.uk/
http://croatia.hr/en-GB/Homepage
Ruteberegner: http://ruteplan.net/

Links til steder/udflugter nævnt i denne
artikel. Pr. Juli 2015 med alle forbehold for
tilgang og priser.
Sejltur i Opatija:
www.paragvaj-tours.hr/fotografije/jadera
Postojna grotterne i Slovenien
www.postojnska-jama.eu
Spisesteder i Opatia
Mange langs strand og promenade men her
et par udvalgte:
Bellevue med en kæmpebuffet med over
30 retter og med fri øl,vin,vand til 110.Kn
www.remisens.com/en/hotel-palacebellevue
A&D, hvor skibet Jadera starter er en af de
bedste til grillede fisk og skaldyr og rigtig
marinastemning , måske med delfiner lige
udenfor. Har San Servolo øl.
https://foursquare.com/v/adgrill/4dbc3a510cb691071c9d4418
Cafe del Mar under Palace Hotel er mest til
små måltider og aftenhygge Har san
Servolo øl og god gin&tonic:
http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Re
view-g297515-d8131427-ReviewsCafe_Bar_Del_MarOpatija_Primorje_Gorski_Kotar_County.ht
ml
Spise og købe trøffelsager i Motovun
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_R
eview-g303817-d5772357-ReviewsBencic_Truffles-Motovun_Istria.html
Nogle af de bedste vine hedder FAKIN for
de hvide og TERAN for de røde. Begge
typer findes i ½tør og tør. Derudover laves
der formem muscat- og rosévine. Det er
især omkrig Motovun, de bedste vine
findes, men kan købes de fleste steder i
Istrien. Find en god trøffelost hertil!
Hvis du holder af at bade, så husk
badesko, da de fleste strande er stenede.
Alle data er fra juni/juli 2015, så der tages
forbehold og helt uden ansvar for alle
henvisninger og prisindikationer.
Ikke sponseret site. Mvh. Mons.
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