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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 stranden 
med kristallklart vatten finns bara 10 meter 
bort. 
Vårt hotell är utrustat med wellnessavdelning 
och spa där vi kopplar av under vår första 
dag och får 30 minuters massage.
Precis nedanför hotellet ligger också den 
vackra hamnpromenaden för dig som vill ta 
en morgonjogg eller cykeltur längs med det 
cirka 5 km långa stråket norrut mot Jakirus, 
eller en promenad mot Baska Voda som 
ligger cirka  2,5 km söderut. Brela är känt för 
sina stränder och flera av dem har fått den 
internationella utmärkelsen Blå Flagg för sitt 
fina vatten. Stranden Punta Rata är utsedd 
till en av världens 10 vackraste stränder enligt 
tidskriften Forbes. 
Vi tränar smidighet och styrka i ett mjukt 
tempo tillsammans med vår svenska 
instruktör Violeta Velevska, utbildad yoga- 
och pilatesinstruktör. De flesta passen är 
utomhus. Träningsprogrammet passar såväl 
erfarna som oerfarna då man utmanar sig 
själv enligt sina egna förutsättningar. 

Gruppresa 25 april – 1 maj 2019

Må bra-resa till 
underbara Kroatien

Vår gruppresa vänder sig till alla som vill ha 
avkoppling, träna, äta god Kroatisk mat, 
njuta av fantastisk natur i härligt klimat, åka 
på utflykter och komma hem utvilade med 
påfylld energi.

Prisinformation
Avresor:
Stockholm  13.990:–
Göteborg  13.990:–
Umeå                           15.250:-

Boka tidigt rabatt! Kod Boka tidigt ger dig 
400 kronor rabatt t.o.m. 30 oktober.

HÖJDPUNKTER

• Avkopplande yoga 

• Spa-dag med massage

• Live cooking på Konoba Kalalarga

• Vinprovning på familjen Grabovacs gård

• Den blå sjön

Programmet, dag för dag
Torsdag 25 april
Ankomst till Split och transfer till Brela som tar 
ca 1 h 15 min. 
Efter att vi har lämnat väskorna på rummet 
gör vi ett lättare yogapass vid havet där vi 
sträcker ut oss efter resan.
På kvällen åker vi till en mysig konoba 
(restaurang)  uppe i bergen med levande 
musik och äter en 3-rätters välkomstmiddag. 
Från långborden har man fin utsikt över 
havet och öarna ute i skärgården, medan 
familjen Topici serverar en traditionell 
3-rättersmiddag. Till maten bjuds vi på 
traditionell sång och dans medan mörkret 
sänker sig. 

Fredag 26 april  
Idag har vi en riktig Wellnessdag på hotellet 
där vi också har tillgång till Wellnessavdelning 
och spa. Under dagen får vi dessutom 30 
minuters massage. Vid bokningen får du välja 
mellan fotmassage, medicinsk massage, 
anticellulit-massage eller ansikte- huvud- och 
nacke-massage. 

Avkopplande yoga,  stärkande pilates, avslappnande wellness-dag med massage, matlagning, 
den blå  sjön, vinprovning i Imotski samt Makarska står på programmet under våra  härliga 
dagar vid Brelas turkosa hav. 

Följ med oss till Kroatien! Ring oss på 0771-92 92 92 eller läs mer på resia.se
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Det blir 2 yogapass och  ett pilatespass under 
dagen. 
Lunch och middag äter vi idag på hotellet.

Lördag 27 april 
Idag har vi en härlig lat dag att disponera 
som vi själva vill. 
För dig som vill träna kommer två yogapass 
och ett pilatespass att erbjudas.
Vill man lämna Brela för en egen utflykt kan 
man t ex cykla längs med havet till Makarska 
(ca 12 km) eller testa Stand Up Paddling på 
stranden. Vår färdledare Sophie finns på plats 
och hjälper till. Hon kommer också göra en  
utflykt eller aktivitet för dem som vill hitta på 
något tillsammans.  
Gemensam middag på hotellet.

Söndag 28 april
Vi börjar dagen med ett lite längre yogapass. 
Tid att koppla av vid poolen eller stranden.
Strax efter lunch går bussen mot Imotski för 
en eftermiddag med natur, kultur och vin. 
Imotski liknas lite vid Italiens Toscana. Här 
ska vi besöka familjen Grabovacs vingård, 
prova några av deras viner och uppleva  
naturfenomenet den Blå sjön (Modro Jezero).
Imotski är känt för sitt bördiga landskap och 
utmärkta viner, de mest kända druvorna som 
odlas här är allt från Kujunzusa, Chardonnay, 
Žilavka, Pošip och den gråa Pinot till de 
röda sorterna som Trnjak, Merlot, Vranac, 
Cabernet Sauvignon och Syrah. Vi kommer 
under vårt vingårdsbesök få höra lite om 
gårdens historia och produktion och sedan 
smaka på vitt, rött, rosé och mousserande vin. 
Till detta serveras enklare tilltugg i form av ost 
och lufttorkad skinka.
Gemensam middag på hotellet. 

Måndag 29 april
Idag har vi en härlig lat  dag att disponera 
som vi själva vill. 
För de som vill träna kommer två yogapass 
och ett pilatespass att erbjudas.

Middag på hotellet och de som vill äter 
tillsammans.

Tisdag 30 april
Morgonyoga och ett pilatespass. Före 
vår avskedsmiddag i Makerska tar vi en 
promenad genom staden och har fri tid att se 
oss omkring.
Det blir Live cooking på traditionell kroatisk 
konoba, Kalalarga,  med rustik mat och 
stämningsfull inredning. Vi får en god en 
3-rätters middag som kocken tillagar ute i 
restaurangen, och njuter av levande musik. 

Onsdag 1 maj
Hemresa
Morgon yoga. 
Frukost och utcheckning från hotellet. 
Med reservation för ändringar i programmet.

I priset ingår
• Flyg från avreseort
• Dagsaktuella flygskatter
• Del i dubbelrum på Hotel Soline*** i Brela
• Frukostbuffé varje morgon
• 1 lunch
• 4 middagar på hotellet (middagsbuffé)
• 2 middagar (3-rättersmiddag) med  1 

glas vin och levande musik på lokala 
restauranger enligt program

• Utflykt till Imotski med svensktalande 
guide

• Entré till Blå sjön
• Vinprovning
• Träningspass enligt program
• 1 Wellnesspaket med 1 

massagebehandling (30 min) och entré till 
spa och wellnesscenter 26 april

Hotell
Hotel Soline*** ligger precis vid stranden. 
Hotellet har inomhus- och utomhuspool, 
spa och Wellnessavdelning*, bar, poolbar, 
restaurang.

Färdledare på resan
Sophie Eklöf,  Resespecialist,  Resia i 
Sundsvall.

Träningsinstruktör
Violeta Velevska, driver Sportyoga Sweden 
och arbetar som yogalärare, utbildare, 
föreläsare, PT samt instruktör i yoga, pilates, 
styrketräning och TRX.  Violeta var med som 
träningsinstruktör på Resias resa till Brela i 
april 2018.

Träningsformer:
Vinyasa-YinYoga och Pilates.

Resfakta - flyg
 Flygbolag Norwegian

För fullständiga rese- och avdragningsvillkor 
vänligen se er specifikation vid beställning. 
Reservation för ev. prisändringar av skatter, 
valutakursändringar eller liknande utanför 
Resias kontroll. 

Violeta 
Velevska

Följ med oss till Kroatien! Ring oss på 0771-92 92 92 eller läs mer på resia.se


