
Upptäck tillsammans

Kroatien 26 april–2 maj 2018

Avkopplande yoga, stärkande pilates, avslappnande wellness, matlagning,  
besök i UNESCO skyddade Split samt Trogir, Baska Voda och Makarska står  
på programmet under vår härliga vecka i vackra Brela.

0771-92 92 92   www.resia.se

Följ med oss till den vackra Makarska 
rivieran och den charmiga badorten Brela 
med sin mysiga småbåtshamn och härliga 
stränder.  Vi bor omgivna av pinjeträd och 
det kristallklart vatten bara 10 meter från 
stranden. Precis nedanför hotellet ligger 
också den vackra hamnpromenaden för den 
som vill ta en morgonjogg eller promenad 
mot Baska Voda som ligger 1,5 km bort. 
Vårt hotell är utrustat med wellness 
avdelning & Spa och vår första dag tillbringar 
vi med att koppla av där och får 30 minuters 
massage.
Med på resan har vi Violeta Velevska från 
SportYoga Sweden, utbildad Yoga och 
Pilates instruktör och tillsammans med 
henne tränar vi smidighet och styrka i ett 
mjukt tempo, de flesta passen är utomhus. 
Dessutom får vi en föreläsning av henne  
om hälsa. 
 Vår gruppresa vänder sig till alla som vill 
träna Yoga och Pilates, äta god mat, njuta 
av fantastisk natur i härligt klimat och 
komma hem utvilade med påfylld energi. 

Träningsprogrammet passar såväl erfarna 
som oerfarna då man utmanar sig själv enligt 
sina egna förutsättningar. Det blir också en 
härlig vandring i lugnt tempo i bergen bakom 
hotellet. 

Programmet, dag för dag
Torsdag 26 april
Ankomst till Split och transfer till Brela som 
tar ca 1 h 15 min. Efter vi lämnat väskorna på 
rummet har vi ett lättare yogapass vid havet 
där vi sträcker ut oss efter resan.
På kvällen åker vi till en mysig konoba uppe 
i bergen med levande musik och äter en 
kroatisk välkomstmiddag tillsammans.
Från långborden har man fin utsikt över 
havet och öarna ute i skärgården, medan 
familjen Topici serverar en trerätters-
middag. Middagen består av ost och prsut 
(lufttorkad skinka) till förrätt. Kalv, lamm 
och potatis tillagat under lock (Peka) 
serveras till huvudrätt och en efterrätt 
serveras som avrundning på middagen. Till 
maten bjuds vi på traditionell sång och dans.

Fredag 27 april  
Wellnessdag på hotellet, entré till 
Wellnessavdelning och spa samt 30 
minuters massage ingår. Den moderna 
wellnessavdelningen är både inom- och 
utomhus och hotellet ligger 10 meter  
från stranden om man vill passa på att 
bada i havet. Det blir 2 yogapass och ett 
pilatespass under dagen. 
Lunch och middag äter vi på hotellet.

Lördag 28 april 
Vi börjar dagen med ett tidigt yogapass 
innan vi åker på utflykt till Split, Trogir och 
med besök på Stella Croatica.
Under dagen får vi en timmas guidad 
stadsvandring i Split, Kroatiens näst största 
stad med 200 000 invånare och 2000 
år av historia. Det var här den romerske 
kejsaren Diocletianus bosatte sig när han 
drog sig tillbaka och gamla stan domineras 
av hans mäktiga palats. Palatset är en av 
de mest välbevarade och största romerska 
byggnaderna i världen idag. 

Violeta 
Velevska

FEEL GOOD-RESA TILL KROATIEN  
En härlig kombination av mjuk träning, god mat, natur och kultur
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Det blir också tid att utforska Split på egen 
hand eller shopping.
Vi besöker familjeägda Stella Croatica som 
tillverkar delikatesser av Kroatiska råvaror. 
Familjen Polić tillagar sötsaker och drycker 
efter gamla recept och vi får besöka fabriken 
och provsmaka lokala specialiteter. 
I den  charmiga staden Trogir med en 
stadskärna som är med på UNESCOs 
världsarvslista får vi en guidad vandring och 
äter lunch med Kroatiska specialiteter. 
Svensktalande lokalguide är med oss på hela 
vår utflykt. Tillbaka på hotellet har vi ett 
kortare träningspass för dem som önskar 
innan middagen.
Gemensam middag på hotellet

Söndag 29 april
Idag har vi 2 st träningspass på programmet 
och tid att koppla av vid poolen eller 
stranden innan vi på eftermiddagen beger 
oss till Makarska.
Vi börjar med en promenad genom staden 
Makarska, där vi också har lite egen tid att se 
oss omkring innan vi har en matlagningskväll 
på en traditionell kroatisk konoba med 
rustik mat och stämningsfull inredning. Här 
lagar vi lagar en 3-rätters middag, och njuter 
av levande musik

Måndag 30 april
Dagen tillbringar vi i Brela och med träning, 
föreläsning om hälsa och en lättare vandring 
i bergen för dem som vill följa med. 
Gemensam middag på hotellet

Tisdag 1 maj
Dagen tillbringar vi i Brela med träning.  På 
kvällen  promenerar  vi de 1,5 km bort till 
Baska Voda för att ta del av deras första 
majfirande. 
Gemensam middag på hotellet

Onsdag 2 maj
Hemresa
Med reservation för ändringar i programmet

Med reservation för ändringar av ordning av 
aktiviteter och vandringssträckor beroende på 
lokala förhållande. Mer utförligt program och 
information hittar du på resia.se

Prisinformation:
Pris avser per person i delat dubbelrum.
Avresor:
Stockholm  fr. 11.790:–
Göteborg  fr. 12.490:–

I priset ingår
• Flyg från avreseort
• Dagsaktuella flygskatter
• Del i dubbelrum på Hotel Soline*** i 

Brela
• Frukostbuffé
• 2 luncher
• 4 middagar på hotellet (middagsbuffé)
• Matlagningskväll med tre rätters 

middag, 1 glas vin och levande musik
• Kroatisk middag, 3 rätters med 1 glas 

vin och levande musik
• Utflykt till Split och Trogir med 

svensktalande guide
• Träningspass enligt program
• Föreläsning om hälsa
• 1 wellnesspaket med 1 massage-

behandling (30 min) och entré till spa- 
och wellnesscenter 27 april

Tillägg
Enkelrumstillägg  700:–
Reseförsäkring  260:–/pers.
Avbeställningsskydd, avresa från: 
Göteborg  585:–
Stockholm med enkelrumstillägg   585:–
Stockholm del i dubbelrum  385:–
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Resfakta
Hotell
Hotel Soline***, Brela, Kroatien.
Hotellet har inomhus och utomhus pool, 
spa- och wellnessavdelning*, bar, poolbar, 
restaurang.
*Avgift tillkommer för Spa och Wellness,  
den 27 april ingår det i resan

Träningsinstruktör
Violeta Velevska driver Sportyoga Sweden 
och arbetar som yogalärare, utbildare, 
föreläsare, PT samt instruktör i yoga, pilates, 
styrketräning och TRX. Violeta är utbildad i 
Global-yoga samt Yin-yoga.

Träningsformer:
Vinyasa-YinYoga: För dig som vill känna 
dig stark, smidig, mer stresstålig och få mer 
livsenergi. Klassen är uppdelad i två delar: 
Kraftfull vinyasa – ett flöde av rörelser i 
samverkan med andningen som senare 
övergår till lugn yinyoga. Passet består 
av: andningsövningar, styrketräning, 
meditation, mindfulness och passiv stretch. 
Passar alla nivåer; gammal som ung, stel 
eller vig.

Pilates: Pilates kan förbättra din balans, 
smidighet, kroppsmedvetenhet, styrka, 
uthållighet och hållningen i kroppen. 
Styrka och bålstabiltet står i fokus under 
kontrollerade och repetativa övningar. 
Passen är utmärks av relativt långsamma 
rörelser samt en strävan efter harmoni.

Bokningsinformation
Vi reserverar oss för eventuella 
korrekturfel och prisförändringar utanför 
vår kontroll. Priser kan komma att ändras 
beroende på tillgång och efterfrågan. 
Begränsat antal platser.


