
Middelhavet når det er bedst
Komarna Rejser arrangerer ture til Dalmatien og Hercegovina. Vi er specialister i området, som går fra Split i nord til 
Dubrovnik i syd. De dinariske alper går mange steder helt ud til kysten, som er fyldt med små øer. Kulturelt er det et af 
de mest spændende områder ved Middelhavet. Grækerne og romerne var der og den gamle by i Split er et romersk 
kejserpalads, som er på UNESCO's verdensarv. Det samme er Dubrovnik, som havde sin storhedstid som bystat i 
renæsancen. Man skal ikke langt ind i landet, før de vestlige rødder bliver afløst af de tyrkiske. Grænsen mellem det 
osmaniske rige og Vesten lå her i århundreder og det har efterladt en spændende blandingskultur, som er unik. 

Vores rejser er for dem der gerne vil slappe af ved vandkanten men som også vil ud og se noget.
Hos os er du sikker på, at du kender alle udgifter når du bestiller. Læs mere på vores web side www.komarna.dk

Fællesrejser - Gruppe
Hold ferie i selskab med en gruppe på 10-14 andre 
voksne, som også rejser alene. Vi skal bo på et lille 
familieejet hotel, som ligger lige ned til en smuk bugt i 
Adriaterhavet med udsigt til de imponerende bjerge på 
halvøen Peljesac på den anden side af vandet.

Tag på en uges singleferie med socialt samvær, oplevelser 
og tid til afslapning på stranden. Inkluderet i rejsens pris 
er:

  - Værelse/ lejlighed m/havudsigt, køkken, bad, tv, osv.
  - Fly tur/retur og transport til og fra lokal lufthavn
  - Halvpension (morgen+aften). Ingen uforudsete udgifter
  - Tre heldagsudflugter (Dubrovnik, Mostar og Neretva)
  - Mulighed for andre aktiviteter/ture alle dage

Krydstogt med Enkeltkahyt
Få en god oplevelse sammen med en lille gruppe af 
internationale rejsende. Udenfor højsæsonen tilbyder vi 
krydstogter uden tillæg for enkeltkahyt. Du får altså din 
egen enkelt-kahyt helt automatisk, når du bestiller gennem
os.

Vi bruger skibe med 20 til 30 gæster , som sejler mellem 
øerne langs den utroligt smukke kyst i det sydlige 
Dalmatien.

Der er god tid til at bade i løbet af dagen, inden skibet 
hver eftermiddag lægger til i en ny spændende havn, hvor 
det bliver natten over, inden det stævner ud igen.

Der er halvpension (morgen og varm frokost). Alle skibe 
har restaurant, soldæk og kahytter med bad og toilet.

Krydstogt fra Dubrovnik og Split. Garanteret afgang hver lørdag og søndag
Vi tilbyder otte-dages krydstogter i Kroatiens skærgård, som er et af de smukkeste farvande i Middelhavet. Der sejles 
med skibe med plads til 20 til 30 gæster. Turen foregår mellem øerne langs det sydlige Dalmatiens kyst.

Krydstogterne har halvpension med morgenmad og frokost (varm mad). Når skibet er på vandet, er der masser af tid til
at tage sol og bade. Hver dag sidst på eftermiddagen, lægger skibet til i en ny lille hyggelig havn, hvor der er mulighed
for selv at finde et sted at spise aftensmad.

Skibene har restaurant, soldæk og kahytter med eget bad og toilet. Kahytterne er dobbelt-kahytter med køjer eller 
senge. Vi har to kategorier skibe, kategori A og A+. Vi tilbyder ikke ture med kategori B skibe.

Sejle og cykle: Denne tur udgår fra Split og er lagt, så man cykler afsted om morgenen, og møder skibet sidst på 
eftermiddagen i en ny havn. Turene varierer mellem 20 og 50 km. per dag. Der er en uddannet cykel-guide, som leder 
turene, og cykler kan lejes for en uge for 100 Euro. Alternativt kan du tage din egen cykel med derned.
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Feriebolig Apartment Tedo
Husene er hver 64 m2 og har stue, to soveværelser med 
aircondition, veludstyret køkken med opvaskemaskine, 
bad med vaskemaskine og hårtørrer. Gratis Wi-Fi (4MB), 
balkon og terrasse foran med flot havudsigt, og en dejlig 
skyggefuld have med to terrasser og havegrill bagved.

El, vand, slutrengøring, alt linned, håndklæder og 
viskestykker er inkluderet i priserne.

Husene ligger et par minutter til fods fra havne- 
promenaden. 

Afstand til: 
- Vandet 40m
- Supermarked 40m
- Restaurant 30m
- Strand 300m
- Kystvejen 800m

Hotel Villa Bili
Villa Bili er et lille, familehotel. Hotellet har bl.a. en 
swimmingpool med havvand, betalbar internet, bar og 
restaurant.

Villa Bili er ligger i Komarna centrum kun 20 meter fra 
vandet. 

Komarna er en lille landsby uden gennemgående trafik og 
med en passende blanding af faste indbyggere og turister.

Du kan få værelser eller lejligheder med:

- Balkon og havudsigt
- Aircondition
- Satellit-TV
- Badeværelse
- Køleskab
- Adgang til trådløst internet 

Kør-selv ferie til Kroatien
Du fortæller os, hvornår du har ferie, hvor mange personer
I er, og hvilke forventninger I har til rejsen, opholdet og 
oplevelserne. 

Så laver vi en rejseplan, rådgiver jer, anviser ruter, som I 
kan følge, giver jer kørevejledning til seværdigheder, og 
bestiller de hoteller og ferielejligheder, I selv har valgt.

En typisk kør-selv ferie til Dalmatien vil kræve en 
overnatning på vejen. Vi kan forslå hoteller af god 
standard til rimelige priser, og I kan booke selv eller vi 
kan hjælpe jer.

Når I er i jeres ferielejlighed i Komarna, har vi masser af 
forslag til, hvad I skal få tiden til at gå med, hvis I ikke 
gider at ligge på stranden hver eneste dag men også gerne 
vil ud at se noget. Der ligger blandt andet nogle vandfald i
nærheden, som hele familien vil blive imponerede over at 
bade ved.

Andre ferieboliger i Komarna
Vi har aftaler med ejerne af  ferielejligheder i Komarna og
de omliggende landsbyer. 

Alle boligerne er inspiceret af os, og vi garanterer en 
standard, der ligger over gennemsnittet, og som 
tilfredsstiller de krav, som vi har i Skandinavien til en 
komfortabel feriebolig.

El, vand, slutrengøring, alt linned, håndklæder og 
viskestykker er inkluderet i priserne.

Alle boliger har klimaanlæg og parkering er mulig ved 
alle boligerne. 

Lejligheder med et soveværelse fra 45 Euro per dag
Med to soveværelser fra 65 Euro per dag
Med tre soveværelser fra 100 Euro per dag

Vi organiserer kun rejser til det område vi er specialister i. Vi har rejst i det sydlige Kroatien i mange år, kender 
kulturen og har mange gode lokale forbindelser, som hjælper os.

Når du rejser med os, er du sikker på, at der altid er hjælp og vejledning uanset, hvilken situation du kommer i, og 
hvilke ønsker du gerne vil have opfyldt.

Se flere detaljer på www.komarna.dk    -    www.single-rejser-kroatien.dk       www.komarna.com
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Singlerejse for grupper
Her på siden kan du læse kort om rejsen, og hvad vi har planlagt på de forskellige
dage. På "fridage" vil der altid være mulighed for flere udflugter eller aktiviteter.
Det kan du læse mere om herunder, og ved at klikke på linkene under de enkelte
dage, kan du finde mere uddybende information.

Henrik Skov (f. 1971) og/eller Jan Skov (f. 1944) er guide på alle ture bortset fra
kanosafarien, som er arrangeret af lokale instruktører.

Dag 1:  Afrejse fra Kastrup. Vi mødes i lufthavnen og flyver til Dubrovnik eller
Split. Inden vi kører til Komarna er der tid til en sightseeing i Split eller i Ston og
Mali Ston. Derefter bliver vi kørt med bus til Komarna og checker ind på hotellet.

Dag 2: Udflugt til Mostar, hvor Europa møder Orienten. På vej til Mostar gør vi
et eller flere spænednde stop I Mostar skal vi blandt andet se den gamle bro og
shoppe i den gamle bydel. På vej hjem til hotellet, besøger vi et nedlagt Dervish-
kloster ved Buna-flodens udspring.

Dag 3: Fridag med mulighed for at tage på kanosafari med erfarne lokale guider
ned af Trebizat floden.

Dag 4: Udflugt til Neretva Dalen hvor vi besøger flere historiske steder fra
romertiden, inden vi kører hen til de imponerende Kravica Vandfald.

Dag 5: Fridag med mulighed for en bytur eller en vandretur i omegnen.

Dag 6: Udflugt til Dubrovnik. Byen er et levende museum og er på FN´s liste
over verdens kulturarv. Denne fantastiske by er indbegrebet af livet ved
Middelhavet. For de friske byder dagen blandt andet på en tur rundt på
bymurene. Der bliver god tid til at shoppe, promenere og nyde atmosfæren i
denne perle af en gammel by.  

Dag 7: Fridag med mulighed for en gratis vandretur i området med guide.

Dag 8: Morgenmad og hjemrejse til København.

Datoer og priser:

Vi tilbyder rejser i juni og i september med oplevelser og tid til afslapning på
stranden og socialt samvær med nye mennesker. Inkluderet i rejsens pris er:

• Enkeltværelse eller lejlighed eget badeværelse,  aircondition og satellit-
tv. De fleste har også havudsigt.

• Fly tur/retur og lokal transport til og fra lufthavnen (Split eller
Dubrovnik) 

• Halvpension med morgen- og aftensmad alle dage 

• Tre heldagsudflugter til historiske og naturskønne steder samt en vandretur.

For præcise datoer og detaljerede priser se vores hjemmeside:  www.single-rejser-kroatien.dk
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Bådferie – Krydstogt med mindre skibe
Alle ture starter fra Københavns lufthavn, hvorfra du flyver til Split eller
Dubrovnik.
I lufthavnen i Kroatien bliver du mødt af en chauffør, der bringer dig til
havnen, hvor skibet venter.
På Split-afgangen er første måltid frokosten om bord, når skibet er afsejlet
kl. 13:00.
I Dubrovnik bliver skibet liggende natten over, og første måltid er
aftensmaden om bord, hvorefter der er afgang næste morgen. Der er
beregnet længere tid i havn i Dubrovnik for at gøre det muligt at udforske
denne spændende by.

Krydstogt langs Dalmatiens fantastiske kystlinie og øer.

Alt hvad du behøver at tage med er et par T-shirts og badetøj for at tilbringe
syv uforglemmelige dage med sejlads i det sydlige adriatehav fra en ø til den næste. Nå ja, måske et par lange bukser og
en trøje hvis du rejser tidligt eller sent på sæsonen, hvor aftenerne kan blive
lidt køligere.

Slap af og lad kaptajnen og hans besætning (specielt kokken) tage sig af dig.
I løbet af dagen kan du svømme, snorkle og solbade og udforske dybet af
Adriaterhavet.

Om aftenen går du i land for at finde en god restaurant, gamle kirker og
historiske monumenter i små hyggelige byer.

Dubrovnik turen   giver god tid til at udforske de havne du overnatter i,
og den sejler følgende rute: Dubrovnik - Mljet - Korčula - Hvar -
Trstenik - Šipan - Dubrovnik med mulighed for udflugt til Montenegro.

Split turen er længere, og du får set mere af den smukke kyst fra havet.
Ruter er følgende: Split - Makarska - Mljet - Dubrovnik - Sipan/Trstenik
- Korčula - Hvar – Split 

Datoer og priser:

Vi sejler fra april til oktober og priserne varierer efter, hvilken måned du vil af sted og efter om du vil på Deluxe, A+ 
eller A skib. Deluxe er fra ca. 12.000, A+ fra ca. 7500 og A fra ca. 7000 .

Priserne forudsætter to personer i hver kahyt og er inklusive:

• Fly fra København. 
• Transfer mellem lufthavn og skib. 
• Halvpension (morgenmad og frokost). 
• To håndklæder per gæst per uge

Ekstra udgifter der skal betales til besætningen i Kroatien:

• Turistskat og havneafgift – 25-30  Euro per uge. 
• Drikkevarer til frokosten - 16 Euro per uge (valgfrit). 
• Udflugter, og guidede ture - 10-55 Euro afhængig af tur (valgfrit).
• Ekstra håndklæder og badehåndklæder kan lejes billigt (valgfrit).
• Det er normalt at give drikkepenge til besætningen ved afrejse

I april, maj og oktober er der mulighed for at få enkeltkahyt uden tillæg.

For detaljerede priser se vores hjemmesider: www.komarna.dk  og  www.single-rejser-kroatien.dk
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Feriebolig Apartment Tedo
Husene er hver 64 m2 og har stue, to soveværelser, køkken og bad. 

Foran er der balkon og terrasse, og bagved er der have med to terrasser. 

Husene ligger et par minutter til fods fra havnepromenaden. I modsatte
retning tager det lige så kort tid at gå hen i byens supermarked. 

Der ligger et lille familieejet hotel med restaurant skråt overfor.

Hus 1, 2 og 3 er ikke-ryger huse. I hus 4 må man ryge.

Udsigt fra balkon foran soveværelse       

Hvert hus har:
• Aircondition i soveværelserne 
• Vaskemaskine, hårtørrer, pengeskab
• Gratis Wi-Fi (8MB), bøger og spil
• 32" fladskærms TV og DVD med film
• Opvaskemaskine, mikrobølgeovn, kaffemaskine 
• Stort køleskab, fryser, elkedel og toaster 
• Linned og to håndklæder per seng 
• Babyseng og -stol og blender (skal bookes)

Afstand til:
• Vandet 40m 
• Supermarked 40m 
• Restaurant 30m 
• Strand 300m 
• Kystvejen 800m 

Hoteller
Vi tilbyder to forskellige hoteller med hver deres fordele og med kun små variationer i priserne.

Priserne variere dog meget for begge hoteller afhængig af dato og længde af opholdet. Skriv for at få et tilbud. 

Villa Bili i Komarna

I Komarna centrum

20 m fra badevand
300 fra strand
Komarna er en lille landsby med få indbyggere og få turister. Der er 
ingen synlig turistindustri.

Hotel Plaza in Klek

I Klek centrum
20 m fra strand
Klek er det lokale turistcentrum. Byen er gammel, men nu totalt 
domineret af ferieboliger der er bygget til turister. 
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