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Litt fakta om Kroatia og split  
 
Flytiden: med direktefly er ca 2 timer og 50 minutt fra Oslo  

Transport: Det er mulighet for å ta lokalbuss, taxi ellers finst det flere selskaper som driver 

med transport.  

Tidsforskjellen: Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Kroatia. 

Folkemengde: ca 240.000  

Hovedstad: Zagreb  

Religion: For det meste katolikker 

Pass og visum: For norske statsborgere er det ikke nødvendig med visum. Pass er 

nødvendig, det kan være lurt at passet er gyldig  6 måneder etter hjemkomst. Reiseforsikring 

er lurt og ta med å vær klar for å vise fram, det kan forekomme stikk kontroller av forsikring.  

Stikkontakt: samme som Norge. 

 
Kroatia  
Kroatia ligger i europa og grenser mot 

Adriaterhavet i sør og slovenia i nordvest. 

Hovudstaden i landet er Zagreb. Befolkningen i 

landet er hyggelige, det er et trygt land å besøke. 

Om sommeren kan det bli over 30 grader og på 

vinteren er det mellom 10-14 grader. Landet kan 

tilby mye av aktiviteter, festivaler, kultur og 
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fantastiske steder.  Lande er flinke på å lage mat og vin, det er mye godt å smake på. Lande 

er et populært reisemål og dei fleste kan snakke bra engelsk.  

 
Split  
Split er en by som ligger ved kysten i Kroatia. Byen er et kjent reisemål og 

det er den nest største byen i landet. Split er en by som passer for dei 

fleste, det er mye å finne på og oppleve. Er du glad i historie,kultur, god 

mat eller korte og lange oppdagelsesferder er det en by for deg. Når en 

går i byen er det korte avstander til mye. Når en går i gamlebyen er de 

mye historie en kan få se, en får smake på lokal mat og shoppe fine nye 

ting. Det er ikke bare å gå i byen en kan finne på det finst mange strender 

rundt byen, det finst båtturer og fjellturer en kan dra på.  

 

Mat og drikke  
Kroatia har lang og rik mat tradisjon der grønnsaker, rotfrukter 

og bønner er like viktige som kjøtt, fisk og skalldyr. Landet er 

blitt påverka av både Italia, ungarn og Balkan når det kommer til 

matretter. På restaurantene finner en mye pasta,pizza, fisk og 

skalldyr. På dei fleste restaurantene er det rimeligt å spise på 

(100-200Nok). Når det kommer til drikke til maten har dei som er 

glad i en god vin har mye å glede seg til. Pošip, Grk og Plavac 

er tre kjente merker. for et glass vin koster det ca 30 Nok.  En 

får selvfølgelig servert brus,vann, øl og brennevin på kafeer og barer.  

Skål, eller som man sier på kroatisk živjeli!  

 
 
 
Pruting: Du kan prute på markedene, men dette er ikke utbredt ellers. Det er prislappen 

som gjelder, og det er sjelden noen som forsøker å lure turister.  

 
Shopping: I Split finst det fleire shoppingsenter det mest kjente er the mall 

of split som ligger ca 15 minutt unna gamlebyen i split. På sentere finst det 

mange kjente merker  Zara, lego og intersport. I gamlebye finst det og 

mange butikker en kan gå i, som Zara, Bershka, the glass og mac. Det er 

og selvfølgelig lokalt marked der en kan få kjøpe vesker,solbriller,og klar. 

Mange av bodene selger og morsomme t-skjorter som en kunne få tryk på 

stedet slik at en får fargen og  størrelsen ein treng.  
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Oslo lufthavn  
Oslo lufthavn ligger ca en halvtime fra Oslo sentrum. For å komme seg til lufthavnene er det 
mulig å ta flytoge fra Oslo som tar ca 22 minutter, ellers er det mulighet for flybuss fra mange 
steder i rundt om Oslo. Bussen går fra utvalgte steder på østlandet. (for å sjekke om det går 
fra dei gå inn på Flybuss.no). Selve flyplassen er lette å  oversiktlig. Ofte sjekker en inn på 
mobilen eller på en maskin på flyplassen, det er alltid mannskap rundt som kan hjelpe om 
det skal var problemer. Sikkerhetskontrollen går ofte fort og ikke mye kø. Når det kommer til 
matservering er det dyrt og om en reiser tidligt er det ikke alt som er åpent. Det er gratis wifi 
på flyplassen  som fungerer bra. Alt i alt er det en bra flyplass som er lett å finne fram i.  
 
 
Wien flyplass 
Wien flyplass er en stor flyplass som er vanskelig å finne fram i. Når en er der for første 
gang kan den var rotete og en må ofte belage seg på å gå litt. Det kan var langt å gå for å 
komme seg til mat og gaten. noen plasser må en og gjennom flere sikkerhetskontroller. Det 
var mulighet for å ta buss til dei forskjellige gatene slik at en skulle slippe å gå. Det var og 
gratis Wifi som fungerte bra, når en logga inn kom de en oversikt over flyplassen som en 
kunne bruke for å finne restauranter og butikker det anbefales å bruke. Hvis en skal 
mellomlanda i  Wien er det mulighet for å ta flytog  inn til byen å det tar ca 16 minutter. Turen 
koster  ca 22 EUR.  
 
Split flyplass  
 
Fra split by til flyplassen tar det ca 33 minutter. Flyplassen er lett å sjekke inn på flyet det er 
og lett å finne fram. flyplassen er veldig liten og tilbyr ikke så mye, det er to kafeer som 
serverer påsmurt mat og drikke og en liten taxfree. Det er gratis internett og ladestasjoner.  
 
 
Beach Hotel Ark 
 
Beach hotel Ark er et fint lite hotell som ligger ca 20 minutter unna split 
sentrum. Det er et lite og koselig hotell med hyggelig og hjelpsom 
betjening. Hotellet ligger ca 200 meter fra en steinstrand og ca 500 
meter fra sandstrand. Hotellet serverer frokost i toppetasjen med 
fantastisk utsikt over havet. Det er også et basseng på hotellet det er 
grei størrelse på Bassenget, med en dyp og litt grunnere side. Hotellet 
tilbyr leie av kano utleie og hotellet har 2 biler 
som kjøre deg rundt og tilbyr kjøring.  
Rommene på hotellet er fine og grei. Det er 
både dobbeltrom og familierom på hotellet. 
Familierommene har et eget lite kjøkken med 
ovn, stekeplater og oppvaskmaskin. Det er 
aircondition på alle rommene.  
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På Kvelden er det lov å sitte oppe i baren å se på utsikten, første glasset med vin er gratis .  
Beach hotel Ark er et hotell å anbefale for familie og voksne. Det er hyggelig betjening, fine 
rom og bra beliggenhet.  
 
Zipsplit  
Er du glad i fart og spenning? I juni åpner en ny zip line i split på 
tilsammen 2,5 km.  Zip linen eisen av eierne av Beach hotel Ark. 
Parken inneholder forskjellige liner på forskjellige lengder slik at 
alle får prøvd det ut. For kjøring att og fram til parken og alle zip 
linene koster ca 550 Nok. Parken er på fjellet så en får 
fantastiske utsikt på turen.  
 
Kasa Grill:  
Kasa Grill er en resturant som ligger ca 600 meter unna Beach hotel Ark. 
Restauranten serverer mye forskjelligt av mat, det er og servert mye lokal 
mat. Det blir servert alt fra kjøtt, kylling og fisk. På kasa grill er det god mat 
med hyggelig betjening.  
 
 
Hvar 
 
 
Hvar er en øy som ligger utenfor split. Øya har cirka 4000 innbyggere og har blitt kåret til en 

av verdens flotteste øyer. Her vil du finne noe for alle. enten om du er på jakt etter en 

avslappende dag med øyhopping og små byfølelse eller om du vil ha pulserende natteliv.  

Vi tilbragte vår andre dag på denne øya og turen starter med en times båttur fra havna i split. 

Her finnes et par muligheter, enten om du vil ta hurtigbåten som kun tar passasjerer eller om 

du ønsker å ta med deg bil så er det en båt ferge som tar både passasjerer og biler. Denne 

tar ca 2 timer.  

 

Det er ikke nødvendig å ha bil på denne øyen. skal du komme deg rundt er det meste ved 

gåavstand eller så kan man ta enten vanlig taxi eller båttaxi til de forskjellige småøyene som 

ligger rundt Hvar. På de forskjellige småøyene kan du finne små lokale restauranter med 

ferske råvarer, eller strandbarer som serverer alt i fra lokal vin til eksotiske drinker.  
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Dagen startet med transfer fra Hotellet kl 06:50 til havna i Split. Vi skulle ta Hurtigbåten som 

gikk 07:45. Vi hadde tidligere vært i kontakt med Hotellkjeden Suncanihvar som driver 6 

hoteller i Hvar. vi ble møtt av en representativ som skulle vise oss rundt på Hvar og noen av 

hotellene de har. Turen med katamaranen(hurtigbåten) til Hvar tok omtrent en time og var en 

fin tur der man kunne kjøpe både kaffe og drikke ombord. På selve båten kan man velge om 

man vil sitte inne eller ute. Det er veldig lite bølger på turen så denne kan også passe for folk 

som blir litt sjøsyke.  

 

Når vi kom frem så ble vi møtt av Anita som viste oss rundt på Amfora Hvar Grand Beach 

Resort, Adriana Hvar Spa Hotel, Riva Hvar Yacht Harbour Hotel og Pharos Hvar Bayhill 

Hotel. Dette var hoteller som passet for både, par, familier, venneturer og MICE. Alle 

hotellene var gåavstand fra havna og sentrum.  

 

Hvar har mye og tilby. Noen fikk reist på vingård, mens andre fikk gå rundt i byen og kikke. 

Det finnes utallige strender rundt om hele øyen og mange gamle Bygninger. Du vil finne en 

av europas eldste teater i Hvar. Når du ankommer Hvar så vil du se et stort fort som ligger 

oppe i høyden. Dette ble bygget på sent 1200 tallet og gir deg den flotteste utsikten over 

hele Hvar. Vingården som ble besøkt heter Tomic Winery. Dette er en liten lokal vingård 

som bruker familiens oppskrifter som har gått i arv i over 150 år. Her kan det bookes 
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guidede vinturer for små og store grupper. Vinen som blir lagd her er unik fordi druesorten 

Plavac Mali kan kun dyrkes i Kroatia.  (http://www.bastijana.hr/home)  
 

 

 

Om man reiser til Hvar så er det ikke å unngå god mat. Her vil du finne lokal mat og daglige 

menyer som kan forandre seg alt etter etterspørsel og etter hva som er ferskt. 

Restaurantene har stort fokus på kortreiste råvarer både når det kommer til trøfler, sjømat, 

grønnsaker og vin.  

 

Vi spiste Lunch på BB club, som ligger rett ved havna. Dette er en del av Riva hotel som vi 

var på Site inspection på. Menyene var godt representerte med mat for alle typer, om man 

spiser kjøtt, fisk eller bare vil ha noe vegetarisk så har de litt av alt. En god lunch med drikke 

vil komme på ca 100 KN (130 norske kroner) 
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Restauranten vi valgte å spise middag på var Dalmantino Hvar 

Restaurant.(http://dalmatino-hvar.com/home/) Dette var en liten resturant plassert i en liten 

bakgate rett bak havnen. Perfekt lokasjon etter en dag ute i sola der man kan slappe av i et 

flott utemiljø i skyggen. Servitøren vår ønsket oss velkommen og gikk igjennom menyen 

sammen med hele gruppen der han hadde sine anbefalinger med vinkombinasjoner ut i fra 

hvilke Matretter du valgte. Her var det stort fokus på lokale råvarer og lokale viner. Dette er 

en restaurant som vil passe for små til middels store grupper. Maten ble servert med Små 

lokale aperitiffer som skulle være bra for fordøyelse samt en avsluttende dessertvin. Med 

internasjonale retter og lokale retter er dette et sted som vil passe for folk i alle aldre. 
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Hvar er et sted man kan tilbringe mange dager hvor du kan kombinere gastronomi, kultur og 

sol og bad. er du på jakt etter kultur så har du mange gamle historiske merker med gotisk 

arkitektur og tidligere arkitektoniske stiler. . du vil finne ferske råvarer komplimentert med vin 

fra vingårder så kort som 15 minutter borte fra restauranten din. Er du på jakt etter å bare 

slappe av og nyte strandlivet er det også fullt mulig. her vil du finne utallige strender, 

muligheter for å hoppe mellom forskjellige øyer og øde strender.  Er du på jakt etter et 

levende uteliv som aldri gir seg er det også fullt mulig. Her kan du også øyhoppe fra bar til 

bar og oppleve nattelivet inne i Hvar Sentrum. Carpe diem er en verdenskjent klubb som 

holder til i Hvar. her vil du finne Verdenskjente Djer flere kvelder i uka samt så har de også 

en egen “party øy” der festen ikke slutter før solen står opp igjen. For å ikke glemme at Den 

store Festivalen Ultra Europe som holdes i Split hvert år avslutter sin festival på Hvar. Beach 

party delen for festivalen holdes på Amfora Grand Hotel Beach Resort  der over 5000 

festglade mennesker samles for en stor bassengfest.  
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Anbefalt opphold på Hvar vil være 1-3 dager. i skuldersesongen går det 1-2 avganger til og 

fra Hvar hver dag. Når det kommer til Peak sesong så vil det går enda flere avganger. Vi var 

der på et en dags opphold og fikk sett og gjort utrolig mye. Hvar er et must om man skal 

tilbringe noen dager i Split. Her går ting litt saktere og du kan gi deg selv litt tid til å komme i 

ordentlig feriemodus.  

 

 

 

Split sentrum  
 

Spilt også kalt Spalato eller Havnebyen er en by i Kroatia. En av byens høydepunkter er at 

byen sentrum består av Diokletians palass, som ble bygget av den romerske keiseren Gaius 

Aurelius Valerius Diocletanus. Byen spilt er et faktisk kombinasjon av Historie, kultur, båtliv 

og mange hyggelig mennesker og hvor gjennomsnittstemperaturen er ca 20 grader. Dette 

gjør at det finne mange aktiviteter for alle i forskjellige aldre grupper. 

 

 

9 



 
 
Fredrikstad FagAkademi

 

 

 
 
 
 
Dag tre starte med felles frokost på toppetasjen på Ark Beach Apartments. Før vi videre ble 

kjørt til inn til byen hvor vi skulle inspisere Dioklecijan Hotel & Residence, videre gikk vi i ca 

20 minutter for å inspisere Marmont hotel. Fra sentrum til hoteller i nærheten har man et 

bred utvalgt av flotte hoteller i forskjellige prisklasser, som passer både for enkeltpersoner, 

familier med små barn eller store barn og ikke minst store eller små grupper. Det finnes også 

en god del  hoteller som er tilpasset for mice kunder. Man kan velge mellom å leie bil,ta buss 

eller taxi for å komme seg til hoteller, restauranter eller andre aktiviteter som finnes  ved 

utkanten av byen. Det fleste aktiviteter og utflukter er gåavstand fra sentrum, så det lønner 

seg og pakke med noen gode gåsko hvis man har tenkt å besøke byen split. for de som 

ikke er glad i å gå så er bussninminalen og taxi terminal mitt i sentrum. 
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Videre gikk vi inn på byen sentrum som består av Diocletians palass. Hvor vi spiste lunsj på 

Pizzeria Portas Food & Restaurant, dette var en koselig liten restaurant i en av mange små 

gåter inni i Diokletians palass. Hvor vi satt ute under noen flotte trær, senere  på dagen 

spiste vi middag på Mama Burger Bar. Hvor maten smakte utrolig godt å hvor det var rask 

og bra service med gode priser. på vei inn til palasset så vi frukt markedet og klesmarkedet. 
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Senere ble vi møtt av Marina Pavlovic fra Kariann line for og ha Cruiseskip inspeksjon, på 

den  47m lang å  9m bred luksusbåten Futura som ble bygget i 2013. Ombord på båten ble 

vi møtt av en av kapitlene fra katarina line som viste oss rundt på båten, vi fikk muligheten til 

å se  forskjellige typer kabiner både på det hoveddekket og nedre dekket, Vi fikk også se lido 

dekk, restauranten, kjøkkenet og dekke hvor de kjørte båten fra. Katarina line ble grunnlagt i 

1992 og er en av de ledende DMC-ene i Kroatia, og er et førsteklasses skipsfarts selskap 

med ukentlige avganger fra slutten av april til midten av oktober. Båten reiser til store 

turistområdene som Opatija, Split og Dubrovnik. Selskapet har mer enn 50 skip og det finnes 

også mulighet for aktivitet ombord og på land på noen av båtene. 

 

 

 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0BxlNjnOq4bbFcVgweGRQZ3BKRVk 
 
 

Videre ble vi møtt av en guide fra vist Kroatia, som ga oss en gratis guidet tur rundt i 

gamlebyen. For de som er glad i kultur, historie og flotte bygninger vil jeg anbefale å leie en 

guide,dette er en flott båte og får vite den sanne historien og byen og samtidig bli kjent med 

området.Vi fikk blant annet vite mer om palasset historie, og ble vist katedralen med 

klokketårnet og lære litt mer om hva de brukte havnen til. 
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Jeg mener den beste sesong å reise til Split er i slutten av Mai. Fordi da er hoteller litt 

billigere og det er ikke for mange mennesker i byen, det er heller ikke for varmt og man kan 

få noen aktiviteter billigere. Anbefalt opphold i split sentrum er en 4- 7 dager, også kan man 

heller besøke noen øyer i nærheten hvis man skulle ønsker det. transportmuligheter til 

aktivitet, øyer, hoteller og restauranter er heller ikke vanskelig å finne frem til i denne byen, 

som nevnt tidligere er det meste gåavstand dette er også en bra måte å både se og oppleve 

byen på. jeg vil ikke anbefale split som destinasjon for rullestolbrukere, selv om det finnes 

hotellene som er tilrettelagt for rullestolbrukere, er det mange små og glatte gater rundt 

omkring i split.Når det kommer til cruiseskip er det ikke spesielt tilrettelagt for 

rullestolbrukere. 
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Grunnen til  jeg mener at man burde velge split som sitt reisemål er fordi det er en by som 

har masse å tilby. de har alt fra historie, kultur, uteliv til båtliv og masse annet, på grunn av 

dette passer det for alle typer reiser selv om det er en enkeltreise, jobbreise,familieferie eller 

gruppereise. har byen noe for akkurat deg. 

 

Er man på jakt etter å ha det litt mer rolig og bare slappe av. men samtidig ha 

bademuligheter for barna eller deg selv, er det mulighet og ta mange forskjellige luksusbåter 

eller feiere til forskjellig pris klasser til andre øyer i nærhet som for eksempel Hvar. Dette er 

også en grunn til å velge split som destinasjon 
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https://drive.google.com/drive/folders/0BxlNjnOq4bbFcVgweGRQZ3BKRVk 
 
 
 
 
 
 
 
Oppsummering 
 
Som dere kan se har Split mye og tilby, her vil det komme et lite forslag om hva du kan gjøre 
og noe av Byens høydepunkter. 
 
Hotell 
Skulle du ønske å bo i hjertet av byen så vil vi anbefale Hotel Marmont Heritage som ligger 
midt i gamlebyen. Dette er et lite luksuriøst hotell med  21 dobbeltrom. Det har også en topp 
suite på 65 kvadrat med boblebad.  
Klasse: 4 * 
Lokasjon: Midt i gamlebyen 
Pris: fra 2000 og oppover i høysesong 
Anbefalt for: Weekendturer for par og venner 
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Hva skal man se i Split?  Split har noe for alle, om det er kultur, gastronomi eller man bare 
vil shoppe så finner du det meste innenfor gåavstand i split. Jeg ville anbefalt å få en guidet 
tur i gjennom gamlebyen hvor man vil få lære mye historie om romertiden og all arkitekturen 
som er i Gamlebyen. Når det kommer til mat så er restauranter så langt øye kan se, prøv å 
finn små lokale steder der de lokale spiser for å få en genuin matopplevelse.  
Split har også et pulserende natteliv som ikke stopper før solen kommer opp. Det finnes flere 
Pub crawling events som passer bra til unge reisende både som reiser alene eller i grupper. 
Dette er en fin måte å bli kjent med andre reisende på.  
(https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g295370-d3136933-Reviews-Tower_Pub_C
rawl_Split-Split_Split_Dalmatia_County_Dalmatia.html)  
 
Noen av byens høydepunkter er Gamlebyen, Promenaden i Split, Bacvice beach og 
Diokletians palass.  
 
Weekendtur til Split 
 
Dag 1 
 
Vi ankommer split og blir transportert til Marmont hotel hvor vi pakker ut. Etterfulgt av dette 
så blir det Lunch på  Villa Spiza, en liten restaurant med gåavstand fra hotellet. 
Restauranten fokuserer på lokale råvarer og har alltid noe spennende  på dagens meny. 
Lunch med drikke vil ligge på ca 150 NOK 
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Etterfulgt av Lunch blir det Guidet tur rundt Gamlebyen i Split, hvor man får et innblikk i 
historien til en by som hjertet av havne transporten i Europa. 
Det vil være litt fritid før middag før man spiser middag på Konoba Matoni. Konoba Matoni er 
en liten restaurant som også ligger med gåavstand fra hotellet. Restauranten serverer lokale 
matretter, men også internasjonale retter så her er det noe for alles smak.  Lokalet har 
dempet belysning og gir en varm og hjemmekoselig følelse.  Middag med vin vil koste Ca 
300 NOK 
 

 
 
 
 
Dag 2 - Hvar 
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Dag to vil bestå av en dagstur til Hvar, hvor man skal på besøk på vingård, besøke 
festningen på Hvar og Europas eldste Teater.  Det vil også være felles lunch og middag 
samt fritid.  
På vingården vil du få et lite innblikk i vinkulturen i Kroatia og hvordan Vinen blir lagd, samt 
flere smaksprøver. Her er det også mulig å få kjøpt med seg vin hjem.  
Spisesteder : Lunch BB Club  Middag Dalmantino Restaurant 
Vingård: Tomic Winery  
 
 
Dag 3 
 
 
Dag tre vil bestå av en egen dag der kan bruke dagen din som du selv ønsker. Vi setter 
også opp en Optional Tour med øyhopping og besøk av The blue caves. Det vil være en 
avsluttende Gallamiddag på Restaurant Dvor, en eksklusiv Restaurant som ligger ved havet. 
her vil du får førsteklasses mat og vin og en utrolig matopplevelse.  
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Dag 4 
 
Felles transport til Flyplass fra hotellet.  
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