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Kroatia - Porec 
12. September 2021, 17 dager 
 

 
 
 
12. September 
 
Avreise     

Trondheim Sentralstasjon kl    05:30 
      Melhus          05:50 
  Støren       06:10 
  Oppdal      07:30 
  Dombås      08:45 
            Otta       09:30 
  Vinstra Vegpark     10:10 
  Lillehammer Skysstasjon    12:15   
Vi beregner ankomst Oslo ca. kl       15:30 
Innsjekking DFDS fra       15:30 
Avreise Oslo        16:30  
 
Vi sjekker inn på DFDS som gir oss en hyggelig overfart til København.  
På kvelden spiser vi felles middag, og ellers er reisen til fri disposisjon for den enkelte. 
 
13. September 
 
Vi ankommer København kl. 0945 på formiddagen. Vi møtes i bussen og setter kurs mot 
den Tyske byen Halle. På veien mot hotellet kjører vi på fine tyske autobahn. Vi tar 
Scandlines ferge i mellom Gedser og Rostock. Vi vil ta oss god tid nedover, og ha rikelig 
med stopp underveis.  
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Halle er en by med rundt 234 000 innbyggere og er dermed den største byen i 
den tyske delstaten Sachsen-Anhalt.Halle er sete for Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg og 
andre høyskoler. Dessuten er Halle et viktig jernbaneknutepunkt. I DDR-tiden var Halle preget av 

omkringliggende kjemisk industri. Etter den tyske gjenforeningen har teknologibransjen og 
næringsmiddelindustrien blitt hovednæringer. I Halle finnes Tysklands eldste 

sjokoladefabrikk Halloren og brødfabrikken Kathi. Datamaskinprodusenten Dell skal plassere sitt nye 
service- og distribusjonssenter med 1 500 arbeidsplasser i Halle. 

 
Vi ankommer da vårt hotell, Tryp by Wyndham. Hotellet er et fint hotell med beleilig 
beliggenhet i Halle. Det serveres middag etter ankomst. 
 
14. September 
 
Det serveres frokost på hotellet før vi møtes og kjører mot St. Johann im Pongau i 
Østerrike. Underveis kjører vi gjennom Nürnberg og München i Tyskland. 
  
Vi vil som vanlig ta oss tid til flere stopp underveis, og kjøretiden i mellom byene er ca. 6-7 
timer.  Vi sjekker inn på Hotel Brükenwirt, og spiser felles middag på kvelden. 
 
15. September 
 

Frokost på hotellet. Vi starter så på den siste dagen mot vårt reisemål, Porec i Kroatia. Vi 
beregner ankomst til hotellet tidlig på ettermiddagen. Her vil vi ta inn på flotte Hotel Hotel 
Laguna Molindrio og tilbringe 10 netter. Hotellet har 4* og er ypperlig til full avslapning og 
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en fin ferie.

 

 

Poreč er en by i Kroatia på vestkysten av Istria om lag 45 km nordvest for byen Pula. Byen har om lag 12 000 

innbyggere – mens hele Porecregionen utgjør 17460 innbyggere (2001). Byens basislika har vært ført opp på FNs 

verdensarvsliste siden 1997. Poreč ligger på en liten (ca. 400 m lang og 200 m bred) halvøy og har et areal på ca. 

142 km². Byen har en 37 km lang kystlinje som strekker seg fra Mirnafloden i nærheten av Novigrad til Funtana og  

 

mailto:post@tbuss.no
https://no.wikipedia.org/wiki/Kroatia
https://no.wikipedia.org/wiki/Istria
https://no.wikipedia.org/wiki/Pula


 

 

Telefon 72 55 33 94 Postadresse: Besøksadresse: 
E-post post@tbuss.no Kvenildsskogen 10     Kvenildsskogen 10 
Org.nr: 997 765 885 7093 Tiller  Sandmoen 

 

Vrsar i sør. Poreč er en by med naturbegivenheter, parker, planter og blomster. Furu- og eiketrær vokser langs 

kysten med små halvøyer og bukter. På den ene siden er det innland, og på andre siden er Adriaterhavet, med små 

øyer. Blant attraksjonene finner man øya St. Nikola Byens sentrum er et område rundt den gamle romerske gaten 

Dekumanska mellom Marafor i vest og Trg Slobade (Frihetstorget) med kirken Gospe i øst. Byen har et eget 

bymuseum "Native Museum of Poreč". Havnebyen er et populært turistmål og har egen båtforbindelse med 
Venezia. 

 
16. september – 25. september     

 
Disse dagene er fri til din benyttelse. 

Det er frokost og middag på hotellet hver dag. 
 

Vi vil også arrangere noen utflukter til de som ønsker dette. 
 

Utflukt 1: 
Dagstur til Pula hvor vi finner bl.a. verdens fjerde største amfiteater fra romertiden og 

Cesars tempel. Gratis. 
 

Utflukt 2: 
Folkloreaften. Her blir det masse kroatisk bondekost og deilige fritoles, folkedans 

og musikk. Gratis. 
 

Utflukt 3: 
Dagstur med båt til Venezia kan arrangeres hvis noen ønsker for ca 600 NOK pr. 

pers. 
 

Utflukt 4: 
Halvdagstur til vinprodusent med smak av ost, vin, Istriaskinke og oliven. Ca. 150 

kr.  
 

Utflukt 5: 
Heldags båttur til Limfjorden samt byene Rovinj og Vrsar hvor det er mulighet for å 

gå i land begge plasser. Lunch blir servert i båten. Gratis. 
 

Utflukt 6: 
Romantisk kveldstur med båt for å beskue delfinenes lek i solnedgangen. Ca. 150 kr.  

 
Utflukt 7: 

Vi arrangerer tur til Sv. Nikola – en ekslusiv restaurant med 1 Michelin-stjerne og 
utsøkt mat til akseptable priser.  

 
Utflukt 8: 

Vi tar en drøy halvdagsturtur til verdens minste by – Hum med bare 35 innbyggere. 
Gratis. 

 
25. september 
 
Vi spiser frokost på hotellet og vil på formiddagen kjøre sørover igjen. Vi tar farvel til Porec 
denne gang, og kjører mot Tyskland. På veien hjemover tar vi en litt annen rute, og 
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overnatter da i byen Regensburg. Byen ligger ca. 69 mil fra Porec. Her tar vi inn på Mercure 
hotel Regensburg, som gir oss en fin overnatting og middag. 

 
26. september 
 
Etter frokost på hotellet kjører vi mot Rostock. Vi fortsetter nordover og vi vil selvfølgelig 
ta oss tid til behagelige stopp underveis. Kanskje reiselederen har noen aktiviteter om bord 

også. På Hotel Sportforum Rostock står betjeningen klare til å ta oss i mot. Hotellet er et 

fint stopp på veien. 
 

27. september 
 
Etter frokost på hotellet kjører vi mot Danmark og reiser videre med Scandlines mellom 
Rostock og Gedser. Vi ankommer så København i god tid før DFDS sine skip bringer oss 
videre mot Oslo og Norge. Skipet har avgang fra København kl. 1630. 
 
 
28. September 
 
Vi ankommer Oslo kl. 0945 og spiser frokost om bord før vi setter oss i bussen og kjører 
mot hjemlige trakter. Vi beregner ankomst Trondheim ca. kl. 2000 
 
 

 
Tilleggsopplysninger 
 
Avreise fra Trondheim Søndag 12. september kl. 05:30  
  
HUSK: 
  
Pass (Det er den eneste gyldige legitimasjonen i utlandet) 
Gyldig reiseforsikring som dere selv ordner. 
Evt. Avbestillingsforsikring 
Europeisk helsetrygdekort. (det gamle E 111.) Ordnes på www.helfo.no eller kontakt 
trygdekontoret. Dette tar ca 14 dager. 
Ta gjerne med et pledd og pute til bussturen. 
Bankkort/kredittkort kan brukes på hele turen både for betaling i butikker og restauranter 
samt uttak av kontanter.  
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