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Välkomstmöte 
För att du ska få en bra start på din semester bjuder vi in 
dig till ett välkomstmöte där vi mer detaljerat informerar 
om vår service, utflykter, tipsar om sevärdheter och ger 
praktiska upplysningar. Aktuell tid och plats meddelas 
vid ankomst.

Informationspärm 
Solresors informationspärm finner du i hotellets recep-
tionsområde eller på angiven plats för researrangörer. 
Pärmen är lätt att känna igen med vår logotyp väl synlig 
på pärmens framsida. Pärmen är fylld med fakta, praktis-
ka upplysningar, information om våra utflykter samt tips 
på annat du kan göra på egen hand. Kort och gott – du 
finner många svar på dina frågor och mycket som du kan 
ha nytta och glädje av under din semester. 

Servicekontor 
Reseledaren besöker ditt eller ett närliggande hotell 
flera gånger i veckan. Tid finns angiven i vår informa-
tionspärm. Du är alltid välkommen att kontakta oss för 
tips och råd, beställa utflykter, boka en hyrbil eller bara 
för att prata en stund. 

Servicetelefon 
För din trygghet och säkerhet har vi en jourtelefon som 
du kan nå oss på alla dygnets 24 timmar om olyckan 
skulle vara framme. Telefonnummer: (00385) 911 63 66 
49.

Informationen är inhämtad i januari 2012. Reservation för eventuella ändringar.

Välkommen till Kroatien!
Dubrovnik anses vara en av världens vack-
raste platser. Resmålet jämförs ofta med stä-
der som Venedig. Atmosfären i gamla stan är 
magnifik och verkligen något utöver det van-
liga med sina smala gränder, vackra medeltida 
byggnader och kyrkor. Utanför stadens murar 
ligger mysiga klapperstensstränder, hotell och 
affärer i en salig blandning.
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I Dubrovnik bor ca. 45 000 invånare varav 2 000 
bor i ”Gamla stan”. Gamla Stan är en otroligt 
vacker stad som är belägen på en udde. Staden 
kännetecknas av en två kilometer lång ringmur. 
Innanför murarna finns det en arkitektur som 
påminner om Venedig och du kan känna histo-
riens vingslag mellan gränderna. Huvudgatan, 
”Stradun” är känd för sin kalkstenbeläggning. 
Längs med Stradun finns det flera restauranger, 
caféer, kläd- och souvenirbutiker. I stadsdelen 
Lapad i norra delen av Dubrovnik finns hotell, 
affärer, restauranger och privata bostäder. I 
Gruž är den nya hamnen belägen och här an-
krar stora kryssningsfartyg samt utflyktsbåtar. 
Här finns också den lokala frukt- och grönsaks-
marknaden. På Babin Kuk halvön finns det flera 
hotell och grönområden. Här finner du även den 
populära stranden Copacabana. 

Cavtat
Cavtat är ett charmigt litet samhälle nära flyg-
platsen ca. 20 km söder om Dubrovnik. Här 
bor ca. 2 000 invånare. Cavtat är beläget på 

Kroatien
Yta: 56 538 kvadratkilometer
Antal invånare: ca 4,5 miljoner
Huvudstad: Zagreb, antal invånare ca 800 000
Språk: Kroatiska
Valuta: Kuna 
Stränder och bad: Kristallklart vatten med bad 
oftast från klippor, badbryggor och stenstränder.

Kroatien ligger på Balkanhalvön i södra Europa, 
med stora delar av landet längs med kusten. 
Dubrovnik i sin tur är beläget i södra Kroatien 
nära gränsen till Montenegro och Bosnien-
Hercegovina. Staden är belägen vid berget Srd’s 
fot med Adriatiska havet nedanför. Söder om 
Dubrovnik ligger ”Konavle”, ett jordbruksområde 
där det bl.a. odlas vindruvor, oliver samt andra 
frukt och grönsaker. Det varma medelhavskli-
matet med varma somrar och milda vintrar gör 
produktionen av olivolja och vin extra gynnsam. 
Längs med kusten finns många klipp- och klap-
perstenstränder. Att segla runt i Kroatiens skär-
gård eller ta sig ut till någon av öarna som ligger 
längs med kusten är väldigt populärt. 
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två halvöar och mellan dessa finns en trevlig 
strandpromenad. Det är en av de äldsta by-
arna i området och tidigare har både greker och 
romare varit bosatta här. I de äldre delarna av 
byn finns det flera kyrkor och vackra byggnader 
från medeltiden. Längs med hamnen finner du 
restauranger och caféer där du kan sitta och 
njuta av utsikten och båtarna som lägger till. En 
kvällspromenad runt ena halvön rekommende-
ras varmt och vid vackert väder kan du skymta 
ljusen från Dubrovnik. 

Plat
Önskar du lugn och ro under din semester ska 
du absolut passa på att besöka Plat som är ett 
litet samhälle omgivet av cypresser och pinje-
träd. Plat ligger mellan Mlini och Cavtat, 12km 
utanför Dubrovnik. Här går livet sin gilla gång 
och orten består till största del av villabebyg-
gelse. Det finns några restauranger vid stranden 
och i byn. 

Mlini
Mlini är beläget vid kusten ca. 6 km söder om 
Dubrovnik. Namnet Mlini betyder kvarn på 
kroatiska och kommer av att befolkningen förr 
i tiden använde de rika vattenresurserna i områ-
det till att driva kvarnar. I Mlini finns det mycket 
grönska och trevliga promenadstråk längs med 
vattnet. Vid klapperstensstränderna finns ett par 
gemytliga restauranger. 
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Kroatien. Det habsburgska styret ledde så 
småningom till att osmanerna besegrades och 
på 1700-talet var det mesta av Kroatien utan 
osmansk kontroll. Habsburgarna erhöll Istrien, 
Dalmatien Dubrovnik mellan 1797 och 1815. 
Efter första världskriget och Österrike – Ungerns 
fall ingick Kroatien i det som 1928 skulle bli 
Jugoslavien. Under andra världskriget invadera-
des Jugoslavien och Kroatien blev en fascistisk 
marionettstat. Efter krigets slut blev Jugoslavien 
en socialistisk, federativ stat under Josip Broz 
Titos ledarskap.

Historia
Kroaterna är ett slavisktalande folk som bodde 
i det område som idag kallas Galizien (Ukraina 
och Polen). Därifrån flyttade de under 600-talet 
längre söderut till dagens Kroatien. Kroaternas 
ursprung är inte med säkerhet fastställt. En 
kontroversiell teori har på senare tid framkommit 
där kroaterna sägs ha sitt ursprung i vad som 
idag är Iran, baserat på skrifter på stenar man 
funnit där. 

Tomislav I var kroaternas första kung och han 
regerade från år 925. Under östromersk och 
senare frankiskt styre blev Kroatien ett av de 
mäktigaste kungadömena i regionen. År 1102 
avslutades dock en inre maktkamp som pågått 
i ett århundrade och kroaterna sattes under 
ungerskt herravälde. Under mitten av 1400-talet 
blev det ungerska riket kraftigt påverkat av den 
osmanska expansionen och stora delar av nuti-
dens Bosnien - Hercegovina föll till osmanerna. 
Under samma tid blev Dalmatien venetianskt. 
Dubrovnik var en stadsstat som först var by-
santinsk och venetiansk men blev senare en 
oberoende stat vid namn republiken Dubrovnik, 
även om den var satt under sina grannländers 
överhöghet.

Slaget vid Mohac år 1526 tvingade det kroa-
tiska parlamentet att bjuda in habsburgarna 
under Ferdinand I att överta kontrollen över 
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Jugoslavien
Jugoslavien bildades 1945 under ledning av 
den Kroatiska kommunistpartiledaren Tito 
som egentligen hette Josip Broz (1892–1980). 
Jugoslavien var ett land med sex olika republi-
ker; Serbien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, 
Slovenien, Montenegro och Makedonien och 
tre olika religioner. Här levde katoliker, ortodoxa 
och muslimer tillsammans. Tito höll Jugoslavien 
i strama tyglar i ca. 35 år (1945 – 1980), som 
president och kommunistpartiets ledare.

Ordet Jugoslavien betyder ”Sydslavernas land” 
och utgör en sammanslutning av flera syd-
slaviska folkstammar. Motsättningarna inom 
landet har alltid varit betydande. Därutöver kan 
nämnas att Jugoslavien var ett, åtminstone 
med västerländska mått mätt, underutveck-
lat land med gammaldags jordbruk som inte 
kunde försörja landets ca. 21 miljoner invånare. 
De sex förbundsstaterna har en mycket orolig 
historia och landet som skapades efter andra 
världskriget har fått utstå många svårigheter. 
Den gemensamma kampen mot tyskarna förde 
dock de olika folkgrupperna närmare varandra 
än tidigare.

1960 började turisterna upptäcka Kroatien vilket 
ledde till att landet drog in väldigt mycket pen-
gar till den dåvarande republiken Jugoslavien. 
Mycket av pengarna man fick in genom turis-

men gick till att fylla regeringens kassa i Belgrad 
(Republiken Serbien). Detta faktum distraherade 
det kroatiska folket och i början av 1970–talet 
krävde man därför större självständighet. De 
ansåg att kroatiska skulle accepteras som ett 
språk skilt från serbiskan. Många var oeniga.  En 
del ville fortsätta tillhöra Serbien andra ville ha 
en större självständighet, en motsättning som 
till slut resulterade i studentuppror. Presidenten 
Tito såg detta som ett hot mot Jugoslaviens en-
het vilket ledde till att han avskedade och tvin-
gade många politiker att säga upp sig.

Balkankriget
Tito var enligt många en framgångsrik och 
populär president. Han lyckades förhindra de 
största etniska motsättningarna i landet. När 
Tito dog i maj 1980 var detta en stor tragedi i 
hela landet. Hans död skapade ett maktva-
kuum, instabilitet och många människor kände 
sig osäkra. I Titos frånvaro roterade många 
politiska partier som representerade de olika re-
publikerna. Ett av dem var Slobodan Milosevics 
parti. Han ville kämpa för serbisk nationalism 
och inte låta Jugoslavien splittras. När Slovenien 
och Kroatien blev starkare och självständighets-
rörelser växte sig allt större insåg Milosevic att 
en upplösning mellan republikerna i Jugoslavien 
var oundviklig. Milosevic ville inte ge upp trots 
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De jugoslaviska trupperna utsatte Dubrovnik för 
tung bombning under 1991 till 1992. Över 2 000 
bomber föll över staden och skadade några av 
stadens mest symboliska byggnadsminnen. 

När den kroatiska armén blev större, starkare 
och började organisera sig minskade de mi-
litära framgångarna för Milosevics styrkor. År 
1992, samtidigt som Tyskland erkände Kroatien 
som ett självständigt land, sattes FN-styrkor 
in i Dubrovnik och andra delar av Kroatien. 
Striderna upphörde och kroaterna blev lovade 
att erövrad mark skulle lämnas tillbaka. Franjo 
Tudjman var dock inte helt övertygad om detta. 
1995 satte den kroatiska armén igång en blix-
toffensiv och tog tillbaka en del territorium som 
den serbiska armén hade erövrat. 14 december 
skrevs Daytonavtalet under och kriget var över. 
UNESCO inrättade tillsammans med EU en sär-
skild kommission för att återuppbygga staden. 
1998 fick Kroatien enligt Erdutavtalet även de 
sista delarna av Slavonien och den förstörda 
staden Vukovar. 

Kroatien är sedan 2000 medlem i ”Partnerskap 
för fred” och aspirerar till medlemskap i NATO 
sedan 2002. År 2003 sökte Kroatien med-

detta, utan lanserade istället en plan om att ska-
pa “Stor Serbien” genom att erövra stora delar 
av det övriga Jugoslavien. 1991 när Slovenien 
och Kroatien utropade sig som självstän-
diga länder nådde spänningarna sin höjdpunkt. 
Franjo Tudjman, en före detta jugoslavisk gene-
ral ledde den nya kroatiska nationen. Han blev 
senare landets president.

25:e juni 1991 bröt kriget ut och en förvånad 
omvärld såg hur de tidigare grannarna och vän-
nerna dödade varandra. Kroatien fångades in 
i en fruktansvärd våldsspiral. Journalister och 
akademiker, politiker och statsmän, men även 
en oförstående och oroad allmänhet, blev varse 
om att grova konflikter och etnisk rensning ägde 
rum i Europa. Den jugoslaviska armén, som mi-
litärt var mycket starkare än kroatisk polis och 
vaktstyrkor genomförde en etnisk rensning i 
delar av Kroatien. Den kroatiska staden Vukovar 
blev jämnad med marken och även andra städer 
fick känna på den serbiska grymheten. En så-
dan stad var Dubrovnik. Dubrovniks ca. 50 000 
invånare blev fångar bakom de medeltida stads-
murarna. Någon el fanns inte utan människorna 
var tvungna att leva i källare med stearinljus som 
belysning. 
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lemskap i EU. Landet tilldelades status som 
kandidatland 2004 och har därmed gjort flera 
förändringar för att anpassa sin ekonomi till 
EUs krav. EU var länge tveksamt till att vidare-
utveckla kandidaturen mot ett fullt medlemskap 
eftersom Kroatien enligt EU länge var ovilligt att 
utlämna ansedda krigsförbrytare under kriget på 
1990-talet. År 2005 fick Kroatien börja förhandla 
om medlemskap. 

Den 22 januari 2012 röstade kroaterna om med-
lemskap i den europeiska unionen. Hela 66% 
röstade för ett medlemskap och därmed blir 
Kroatien det 28:e medlemslandet i EU. Kroatien 
blir EU-medlem den 1 juli 2013.
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den gamla stadsporten får du njuta av en fan-
tastisk panoramautsikt över staden. Väl innanför 
murarna påbörjar vi vår spännande resa tillbaka 
i tiden. Vi besöker bland annat katedralen, rek-
torspalatset, kyrkan med dess museum samt 
det dominikanska klostret. Stilblandningen i 
staden är fascinerande. Här finns både fransk, 
romersk, ungersk, tysk och slavisk arkitektur 
i barock, renässans och gotisk stil. När vi pro-
menerar längs huvudgatan Stradun, passerar vi 
mängder av caféer, glassbarer och små butiker 
och det är nästan omöjligt att förstå att här, för 
inte så länge sedan, härjade ett brutalt krig. En 
historisk resa i en gemytlig stad med många 
rikedomar och kulturskatter. Kuperat område 
med mycket trappor. Bra skor då underlaget på 
vissa ställen är halt.

Mostar i Bosnien-Hercegovina
Följ med på en tur till den historiska och kultu-
rella staden Mostar. På vägen till Mostar åker 
vi längs med den vackra adriatiska kusten och 
ser övärlden breda ut sig. Vi passerar deltat av 
floden Neretva och fortsätter därefter längs med 
floden in mot Mostar. Mostar var tidigare en 
viktig punkt för handel, vilket det märks än idag 
på Mostars kärna, basaren. Staden består av 
en östlig och en västlig del och förbinds av ett 

Utflykter
 
Kroatien bjuder på en lång rad av minnesvärda 
och spännande upplevelser. Nedan följer en 
kort sammanfattning av de utflykter som vi ar-
rangerar. Läs i vår informationspärm för mer 
utförlig information och kontakta våra reseledare 
för bokning. Anmälan (=biljettköp) måste ske 
senast kl. 12.00 dagen före utflykten. Betalning 
kan ske kontant i HRK eller med kontokort. 
Begränsad platstillgång, anmälan är bindande. 

Adriatiska Havet
Njut av en heldag på en av våra fina båtar och 
upplev en del av den vackra kroatiska skärgår-
den. Kryssningen startar i hamnen i stadsdelen 
Gruz där du får uppleva en magnifik utsikt över 
skärgården utanför Dubrovnik. Vi beger oss ut 
till havs och vårt första stopp blir på ön Sipan, 
där vi stiger i land i fiskehamnen. Sipan är den 
största ön i ögruppen Elafitöarna. Här möts vi av 
en lång historia av rika kulturella traditioner. Det 
är även här i fiskehamnen som vi intar vår lunch. 
Efter lunchen fortsätter vi vår båtfärd upp till ön 
Lopud där vi kommer att spendera eftermidda-
gen med sol och bad på de härliga sandsträn-
derna. Medtag badkläder och handduk. Glöm 
inte solkrämen!

Dubrovniks hemligheter
Ta chansen och lär känna Dubrovnik, innanför 
de mäktiga stadsmurarna, som kämpat sig 
genom jordbävningar, krig och tragedier. På vår 
tur mot Gamla Stan får du först en introduktion 
till staden och dess omgivningar. Innan vi når 
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flertal broar. Det är en av dessa broar som gör 
Mostar känd. Bron är idag en symbol för staden 
och finns avbildad på många vykort. I Mostar 
får vi en guidad tur av en kunnig lokalguide och 
besöker förutom basaren även ett typiskt tur-
kiskt influerat hus. I Mostar finns gott om tid att 
utforska staden och strosa runt och äta lunch på 
egen hand. Turen ger en förståelse för hur förhå-
llandet mellan människorna i Mostar idag ser ut. 
Idag är det en god stämning i staden och väst 
och öst lever som vänner. Bra skor då underla-
get i centrum är halt och ojämt. Vattenflaska då 
det sommartid kan bli väldigt varmt. Kom ihåg 
ditt pass!

Montenegro
Det är få platser som kan jämföras med den na-
turliga skönhet som kännetecknar Kotorbukten, 
som påminner mycket om de norska fjordarna. 
Vi passerar åtskilliga små byar, var och en fylld 
med historiska och kulturella monument. Vi 
fortsätter längs kusten och besöker en liten 
by vid namn Perast. Härifrån åker vi med en 
liten båt till den lilla ön ”Gospa od Skrpjela” 
(lady of the rocks). Nästa pärla vi besöker är 
Kotor, en liten stad som förr utgjorde basen 
för Kotorbuktens välkända skeppsbyggare och 
handelsmän. I kotor äter vi vår lunch som ingår i 
priset (exkl dryck).  

Vi färdas sedan upp mot de mäktiga bergen 
och stannar vid en utsiktspunkt. Där har vi en 
obeskrivlig utsikt över den unika staden Sveti 
Stefan, som är belägen på en ö, vilken binds 
samman med fastlandet via en bro. Vi avslutar 
dagen med ett längre stopp i Budva, en av de 
äldsta städerna längs med adriatiska kusten. 

Här vandrar vi gemensamt ner till gamla stan, 
där ni får möjlighet att på egen hand utforska 
de centrala delarna av Budva. Här kan ni strosa 
runt bland de mysiga små gränderna i Gamla 
stan, ta en kaffe eller glass i småbåtshamnen el-
ler varför inte njuta av sol och bad vid stranden. 
Kom ihåg ditt pass! Eventuellt badkläder och 
handduk.
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jämna mellanrum från morgon till kväll. För aktu-
ell information kontakta din reseledare.

Du kan lätt åka till ön Lokrum som är belägen 
utanför Dubrovnik. Båten utgår från hamnen 
i Gamla Stan varje halvtimme från morgon till 
kväll. Om du väljer att köpa en tur och retur bil-
jett ingår även inträde till botaniska trädgården. 
Observera att under lågsäsong går det färre 
turer på morgon och kväll. Var noga med att 
kontrollera när sista båten går tillbaka. Det går 
även att åka till Lokrum från Mlini och Cavtat. 
Vid dåligt väder går inte båtarna. 

Taxi
Personalen på ditt hotell hjälper dig gärna att 
boka en taxi. Du kan även stoppa en taxi på 
gatan eller gå till en taxistation. För att ringa 
och förboka en taxi ringer du (+385 020) 970. 
Alla taxibilarna använder sig av taxameter, men 
det kan alltid vara bra att ändå komma överens 
med chauffören om ett pris innan du åker. Det 
är förhållandevis billigt att åka taxi, men något 
dyrare på kvällar. 

Cirka priser taxi:
Babin Kuk – Gamla Stan  70 – 80 HRK
Lapad – Gamla Stan  70 – 80 HRK
Mlini – Gamla Stan   130 – 150 HRK
Plat – Gamla Stan    130 – 150 HRK
Cavtat – Gamla Stan  200 – 250 HRK

För ytterligare information vänligen kontakta din 
reseledare!

Transport 
Buss
Kroatien har ett bra utbyggt lokalbussnät. 
Bussbolaget i Dubrovnik heter Libertas och 
såväl fram som på sidan av bussen står ett 
bussnummer och namnet på ändhållplatsen. 
Bussbiljett kan köpas både på bussen och i 
de vita kioskerna som du finner längs vägarna. 
Det är något billigare att köpa biljett i kioskerna. 
Tänk på att ha jämna pengar om du ska betala 
på bussen eftersom chauffören inte har möjlig-
het att ge växel. De flesta linjer går från tidig 
morgon till sen kväll.

Färja/Båt
Det finns flera företag i Dubrovnik som åker till 
öarna utmed kusten och andra orter. Flera av 
dem utgår från hamnen i Gruž och andra i ham-
nen i Gamla Stan. 

För bokning och biljettköp besöker du enklast 
de olika företagens kontor i hamnen i Gruž eller 
i Gamla Stan. Det går också bra att köpa biljett 
på båten vid avfärd. Tidtabell och prislista vari-
erar under säsongen, men avgångar finns med 
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Hyrbil
Att hyra bil är ett bra sätt att på egen hand utfor-
ska omgivningarna runt Dubrovnik, eller varför 
inte passa på att besöka något av de spän-
nande grannländerna. De har generellt bra vägar 
och bra skyltning, det är även lätt att passera 
över gränserna. Att hyra bil är ett utmärkt sätt 
att sätta din personliga prägel på din vistelse. Vi 
samarbetar med biluthyrningsfirman Mac Rent 
A Car, i Solresors informationspärm finner du ett 
urval av vilka priser och modeller de erbjuder.  

För att boka bil kontakta din reseledare, gärna 
två dagar i förväg. Bilen levereras till ditt hotell. 
Bilen är försäkrad med en grundförsäkring, där 
det utgår en självrisk om någon skada skulle 
upptäckas på bilen vid återlämnandet. Betalning 
av bilen sker direkt till Mac Rent A Cars repre-
sentant vid leverans av bilen. Antingen med 
kontanter (kuna) eller kontokort. Tänk också på 
att ta med ert kontokort som registreras i syste-
met för er deposition av bilen.

Vid leveransen av bilen måste alltid följande 
tas med:
•	 Körkort	på	alla	som	ska	köra	bilen	
 (max 2 personer)
•	 Pass
•	 Kontokort	(för	registrering	av	eventuell	
 deposition vid skada)

Lite regler att känna till innan du ger dig ut i 
trafiken: 
•	 Det	är	lag	på	att	använda	bilbälte.	
•	 Billjuset	måste	alltid	vara	på.
•	 Det	är	förbjudet	att	använda	mobiltelefon	vid		
 körning.

Tillåten hastighet:
•	 50	km/h	inom	tätbebyggda	områden	
•	 70-90	km/h	på	vägar	utanför	tätbebyggda		
 områden 
•	 110	km/h	på	större	huvudleder	
•	 130	km/h	på	motorvägar
•	 Promillegränsen	är	0,0.
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gar fraktades från Egypten. Det är 210 km från 
Dubrovnik till Split, men det pågår ett om-
fattande vägarbete så för tillfället är körsträckan 
ca. 300 km på grund av att du måste köra runt 
vägarbetsområdet. 

Ston
Den lilla orten Ston, belägen 60 km utanför 
Dubrovnik, fascinerar med sin 5 km långa 
stenmur som byggdes på 1300-talet för att 
försvara ortens befolkning mot fiender. I Ston 
finns ostron- och musselodlingar samt en gam-
mal saltanläggning, där salt fortfarande utvinns 
direkt från havet.

Trsteno
Precis utanför det lilla samhället Trsteno, som 
ligger ca. 20 km från Dubrovnik, finns en frodig 
botanisk renässans trädgård. I trädgården, som 
är belägen på en kulle med utsikt över havet, 
växer exotiska blommor och växter tillsammans 
med träd som är närmare 400 år gamla. 

Zaton
Byn Zaton är belägen 8 km utanför Dubrovnik. 
Tack vare sitt skyddande läge vid Zatonbukten 
med både sand- och klippstränder är Zaton 
populärt bland Dubrovniks invånare. Runtom 
i bukten finns många vattensportsaktiviteter. 

Upptäck Kroatien på 
egen hand
Cilipi
I hjärtat av den bördiga Konavle-dalen, några 
kilometer från flygplatsen ligger Cilipi. Byn blev 
i stort sett förstörd i det senaste kriget, men 
har återuppbyggts och bevarat sin charm och 
starka tradition. Varje söndag, efter den sed-
vanliga mässan, visas det utanför St. Nikolas 
kyrka upp ett folkloristiskt uppträdande i vackra 
folkdräkter.

Slano
Vid en idyllisk och skyddande bukt med sand-
stränder är den lilla byn Slano belägen, ca. 35 
km utanför Dubrovnik. I Slano finns lämnin-
gar av byggnader från både renässans- och 
barocktiden. 

Split
Split är med 200  000 invånare, Kroatiens näst 
största hamnstad och en bra utgångspunkt för 
ö-luffning och segling. Kombinationen vacker 
arkitektur, ett rikt kultur- och nöjesliv, god mat 
och närheten till bad har gjort staden populär 
bland skandinaver. I Split kan du köpa allt från 
skor och handväskor till mobiltelefoner och 
solglasögon. De senaste trenderna från grann-
landet Italien hittar snabbt till Split. Stadens 
största sevärdhet är Diocletianus palatset. Detta 
mäktiga palats byggdes i slutet på 200-talet av 
den romerska kejsaren Diocletianus. Bygget tog 
tio år att slutföra och kejsaren sparade inte på 
kostnaderna. Dyrbar marmor importerades från 
Grekland och Italien. Kolonner och utsmycknin-
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På några kilometers promenadavstånd finns 
den närliggande byn Podbrezje som är känd 
för Mociljskagrottan med både stalaktiter 
(droppsten som hänger från taket) och stalagmi-
ter (droppsten som reser sig från golvet).

Stränder
Dubrovnik har mestadels klapperstensstränder 
och ett fåtal sandstränder. Några hotell har en 
privat strand som endast får nyttjas av hotel-
lets gäster. Här följer några av stadens bästa 
stränder.

Banjestranden
Banje är en av de mest kända klapperstensträn-
derna i Dubrovnik med en fantastisk utsikt över 
Gamla Stan. Stranden är belägen ett par hundra 
meter söder om Gamla stan och bredvid Hotel 
Excelsior och Hotel Argentina. Stranden har 
sin egen reception, restaurang och kaffebar. 
Solstolar och parasoll finns att hyra. Där finns 
också tillgång till olika vattensporter.

Copacabanastranden
Copacabana delar namn med världskända 
stranden i Rio de Janeiro. Copacabana ligger 
på Babin Kuk halvön bara 6 km från Dubrovniks 
innerstad. Det är en lång grus- och klapper-
stensstrand med möjlighet att hyra solstolar 

och parasoll. Här finns olika aktiviteter som 
vattenpolo, surfing samt under högsäsong även 
en rutschkana för de mindre besökarna. På 
stranden finns också dykcenter, kaffebar och 
restaurang.

Lapadstranden
Lapad är den största stranden i Dubrovnik och 
ligger i Lapad-bukten. Det är en sandstrand där 
du även finner en restaurang och två kaffebarer. 
Den är också utrustad med duschar, ombytes-
bås, parasoll och solstolar. Dessutom är stran-
den övervakad av badvakter.

Sunjstranden
Sunj finner du på den bilfria ön, Lopud och är en 
av de vackraste stränderna i Kroatien. Båtturen 
tar ca. tjugo minuter och du kommer till den 
långa sandstranden där det också finns möjlig-
het att hyra solstolar och parasoll.

Lokrum
Lokrum är en av de öar som är belägen i skär-
gården utanför Dubrovnik. Den ligger ca. tio 
minuters båtfärd bort. Lokrums strand är pre-
mierad som en av Kroatiens nationalparker och 
bästa nudiststrand. Stranden är mer stenig än 
sandig men det kompenseras genom det otro-
ligt klara vattnet som finns här.
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uttagskorten. Zagrebanka uttagsautomater tar 
Eurocard/MasterCard,	medan	Euronets	automa-
ter godtar Diners, American Express och Visa. 
Vid förlust av ett kontokort bör du spärra det 
omedelbart. Det här är telefonnummer för för-
lustanmälan av de vanligaste kontokorten:

Swedbank 0046 8 411 10 11
Nordea 0046 8 402 57 10
SEB 0046 8 147 200
Handelsbanken 0046 8 41 12 122
American Express 0046 8 429 54 29
Diners Club 0046 8 146 878
Eurocard 0046 8 146 767

Brand
När du har kommit i ordning på hotellrum-
met rekommenderar vi att du tar del av hotel-
lets brandsäkerhetsföreskrifter. Ta reda på var 
närmaste nödutgång finns och var larmknap-
pen och brandsläckaren finns. Om du kän-
ner röklukt – larma receptionen! Är korridoren 
rökfylld, stanna på rummet. Om larmet går och 
korridoren inte är rökfylld, lämna rummet och ta 
med nyckeln, om du skulle bli tvungen att åter-
vända. Använd aldrig hissen, utan bege dig till 
närmaste nödutgång. Om larmet går och du inte 
kan lämna rummet, kontakta receptionen och 
berätta var du befinner dig. Visa er i fönstret och 
påkalla uppmärksamhet. Tänk på att luften och 
sikten är bäst närmast golvet.

Bra att veta
 
Affärstider
Affärer och varuhus har ofta öppet på vardagar 
kl. 08.00-20.00 och lördagar kl. 8.00-14.00. 
Tiderna kan dock variera. Små butiker kan 
stänga för lunch kl. 12.00-16.00. Många affärer 
håller stängt söndagar och helgdagar, men un-
der högsäsong är många affärer i turistorterna 
öppna alla dagar i veckan.

Alkohol
Kombinationen sol och alkohol kräver viss för-
siktighet. Drick mycket vatten och kör aldrig bil 
med alkohol i kroppen!

Bad
Respektera alltid det flaggsystem som beva-
kade stränder använder. Röd flagg = badförbud, 
gul flagg = bada med försiktighet, grön flagg 
= fritt att bada. Många stränder och vid pool-
området på många hotell finns det inte någon 
badvakt. Icke simkunniga personer måste alltid 
hållas under uppsikt. Kontrollera alltid vattendju-
pet innan du hoppar i och tänk på att det är halt 
runt poolkanten. Respektera att nattbad inte är 
tillåtet.
 
Bankomater
Bankerna är öppna vardagar kl. 07.00-15.00 
och lördagar kl. 08.00-14.00. Söndagar håller 
alla banker stängt. Det går bra att ta ut pengar 
i uttagsautomater med de internationellt kända 
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Deponering
Brottsligheten i Kroatien är förhållandevis låg, 
men du bör ändå låsa in dina värdesaker i hotel-
lens kassafack. På samtliga inkvarteringar finns 
ett kassafack på rummet, i lägenheten eller i 
receptionen att hyra eller låna kostnadsfritt. 

Dricks
Att lämna dricks är vanligt förekommande, ca. 
10 % utöver priset är rimligt. Dricks ges ofta på 
restauranger. När du betalar i barer eller för en 
taxiresa förväntas du runda av priset uppåt. Det 
är även brukligt att ge dricks åt lokalguiden om 
du deltagit på en utflykt.

Dykning
Det finns olika dykfirmor att välja mellan. Vi har 
inte kontrollerat säkerheten på någon av dem 
och kan därför inte rekommendera någon spe-
cifik. Dykning sker på eget ansvar. Tänk på att 
många försäkringar ej täcker olycksfall i sam-
band med dykning. 

Elektricitet
I Kroatien används 220 volt och ingen adapter 
behövs.

Helgdagar 2012
1 januari Nyårsdagen
6 januari Trettondagen
Mars-april Påsk

1 maj Arbetarnas fridag
22 juni Antifascistiska segerns dag
25 juni Nationaldagen
5 aug Seger- och tacksägelsedagen
15 aug Marie Himmelsfärdsdagen
1 nov Alla helgons dag
25 dec Juldagen
26 dec Annandag jul

Internet
Det finns flera Internetcaféer i Dubrovnik och de 
flesta finner du i Gamla Stan. Internetcaféerna 
är vanligtvis öppna alla dagar i veckan kl. 08.00-
23.00. Kostnaden varierar mellan ca. 10-30 HRK 
per timme.

Ormar
Ormar är en vanlig syn. De trivs i klimatet och 
terrängen som stora delar av landet har att 
erbjuda. Det är endast en ormart som är giftig. 
Denna typ utmärker sig genom att ha ett litet 
horn på huvudet. 

Post
Postkontor är markerade med bokstäverna HPT 
och gula skyltar. Posten har öppet vardagar kl. 
08.00-20.00, lördagar kl. 08.00-12.00. Under 
högsäsong har postkontoren på turistorterna 
ofta öppet ända till kl. 21.00 på kvällen. På pos-
ten kan du bl.a. köpa telefonkort, faxa och köpa 
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betalar	efter	samtalet.	Ca.	pris	6	HRK/minut.	För	
att ringa till Sverige: Slå landsnumret till Sverige 
som är 0046 om du ringer från din mobiltelefon. 
(Landskoden till Kroatien är 00385 eller +385) 
Slå därefter riktnumret, utan första nollan, sedan 
abonnentens telefonnummer. Det är billigare att 
ringa på kvällar efter kl. 19.00 samt på helger.

Tidningar
Du kan finna brittiska, tyska och italienska tid-
ningar i tidningskioskerna. 

Tidsskillnad
Kroatien har samma tid som Sverige året runt. 
(GMT+1h)

Vatten
Kranvattnet i Kroatien är rent och går att dricka.

Valuta
Bästa växelkursen får du på banker. De officiella 
växelkontoren har flexibla öppettider och under 
högsäsong har de ofta öppet till sent på kvällen. 

Äventyrsaktiviteter
Aktiviteter såsom bananbåt, paragliding och 
kitesurfing etc. räknas som äventyrsinriktade 
vilket innebär att många försäkringar inte täcker 
denna typ av aktivitet. Vi har med anledning av 
detta valt att inte samarbeta med någon som ar-
rangerar denna typ av aktivitet eftersom vi inte 
kan garantera våra resenärers säkerhet.

frimärken. Frimärken kan även köpas i tidning-
skioskerna. Portot till Europa är ca. 3,50 HRK. 
Om du inte specificerar att det ska vara flygpost 
skickas vykort och brev landvägen. Brev och 
kort postas på postkontoren eller läggs i de gula 
postlådorna.

Prutning
I affärer är priserna oftast fasta och har ingen 
prutmån. I marknads- och gatustånd däremot 
är det vanligt att pruta. Det händer att butik-
sinnehavarna har högre priser för turister än för 
ortsbefolkningen.

Solning
Tänk på att solen är stark på dessa breddgrader 
och att det då gäller att skydda sig. Du bör bära 
solhatt och solglasögon samt smörja in sig or-
dentligt med solskyddsfaktor. 

Telefon
Det billigaste sättet att ringa till Sverige från 
Kroatien är att använda sig av telefonauto-
materna. För att ringa från en telefonautomat 
behöver du ett telefonkort (telekarta). Det finns 
50, 100, 200 eller 500 markeringar att välja mel-
lan och korten finns att köpa i tobaksaffärer 
och kiosker. En del inkvarteringar har telefoner 
med externa linjer på hotellrummen, samtalen 
registreras i receptionen och samtalstaxan är 
relativt hög. Internationella och inrikes samtal 
kan också ske från större postkontor, där du 
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Mat och dryck
Kroatien börjar bli alltmer känt för sin matkul-
tur. Grunden är slavisk men maten har också 
präglats av grannländerna. De traditionella rät-
terna i Kroatiens inland är baserade på råvaror 
från jordbruket, som kött, baljväxter och olika 
sädesslag. Rätterna är typiskt centraleuropeiska 
och har influenser från både det österrikiska och 
ungerska köket. Vid kusten påminner maten om 
den italienska. 

En viktig del av den traditionella kokkonsten 
är de specialrätter som lagas vid olika helger, 
festivaler och högtidliga tillfällen (skördetid, 
druvskörd, bröllop, dop etc.) och vid de religiösa 
högtiderna (jul, påsk och även olika helgons da-
gar, exempelvis Sankt Martin).

Maten vid Adriatiska kusten
Färsk fisk, ”riba” är en av de största specialite-
terna i kustköket. När den är nyfångad serveras 
den ofta grillad, ”nazaru”. Omtyckta fiskar är ro-
senmulle, guldbrax, sjötunga, sanktpersfisk och 
bläckfisk. Skaldjur som musslor, hummer och 
ostron är också vanliga inslag i den adriatiska 
matkulturen.

Sarma 
Detta är en rätt med turkiskt ursprung. Det är 
kåldolmar fyllda med köttfärs, örtkryddor och 
andra kryddor.

Ostron
Dessa äts råa med några droppar citron-
saft eller vinäger och hackad scharlottenlök. 
Limskikanalen och Ston är berömda för sina 
ostron.

Rizot
Maträtt som är baserad på ris. Den påminner om 
risotto och lagas med musslor och andra skald-
jur. Maträtten har sitt ursprung från Venedig.

Dalmatinski prsut a paski sir 
Skinka med fårost. Skinkan är lufttorkad och 
rökt och har en speciell smak. Den serveras 
ofta med den berömda fårosten från ön Pag. 
Ost, skinka och oliver är en vanlig förrätt eller 
aptitretare.

Manistra 
Soppa tillagad av baljväxter och grönsaker. 
Soppan påminner mycket om den italienska 
minestronesoppan.
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Palacinka
Den mest berömda kroatiska efterrätten. Den 
består av pannkaka fylld med sylt, smält chok-
lad eller krossade valnötter. 

Zagorje Strudel 
Rullat bakverk av bladig deg. Den är fylld med 
färskost, honung och nötter. Man tror att denna 
efterrätt har sina rötter i det ungerska köket.

Kremsnita
Krämig och delikat vaniljbakelse.

Dryck
I Kroatien är pubar, caféer och barer mötes-
platser där människor träffas för att prata och 
umgås. Kroaterna tar sig gärna ett glas eller två 
och vill du som turist komma lokalbefolkningen 
närmare, är ett besök på en bar eller ett café att 
rekommendera. Alkoholhaltiga drycker serveras 
i både caféer och barer. Dessa öppnar tidigt på 
morgonen och stänger ofta inte förrän sent på 
kvällen.

Spritdrycker
Starka drycker är omtyckta i Kroatien, speciellt 
fruktbrännvinet. En favorit för många är plom-
monbrännvinet ”Sljivovica” från Slavonien. 
Exempel på andra kända spritdrycker är 
”Travarica” (örtbrännvin), ”Vinjak” (brandy), 

Pasticada 
Gryta av nötkött. Den tillagas länge och väl. 
Serveras ofta med gnocchi. Rätten är en bland-
ning av det kroatiska, ungerska och italienska 
köket.

Kulen 
Starkt kryddad salami från Slavonien. Korven 
är smaksatt med chilipeppar och serveras med 
mjuk ost, paprika, tomater och grönsakspickles. 
Salamin tillverkas och röks med gamla traditio-
nella metoder.

Maten i inlandet
Med anledning av det kyligare klimatet är maten 
ofta kraftigare, särskilt vintertid. Kötträtterna 
lagas ofta med mäktiga och smakrika såser 
som tillagats i en panna med en peka, en slags 
metallklocka.

Efterrätter
I Kroatien finns många olika efterrätter att välja 
mellan och de blir allt mer kaloririka ju längre in i 
landet man kommer. 

Rozata 
En söt efterrätt från Dalmatien. Påminner om 
brylépudding och tillagas med smält socker, 
ägg, mjölk och likör. Serveras kall.
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”Pelinkovac” (örtlikör) och ”Loza” (druvbränn-
vin.) Många spritsorter dricks som aperitifer. En 
av dem är ”Berme”, som tillverkas i Samobor, 
utanför Zagreb, och görs enligt ett urgammalt 
hemligt recept och serveras med is och en 
citronskiva.

Öl
”Pivo”, som ölen i Kroatien kallas, är en om-
tyckt dryck i hela landet. Det ljusa ölet är mest 
förekommande och de mest kända sorterna är 
”Pan”, Ozujsko (från Zagreb) samt ”Karlovacko” 
(från Karlovac). Internationella ölsorter finns men 
de kostar i regel lite mer.

Kaffe och te
Kaffe, eller ”cava” som de heter på kroatiska, 
dricks i hela landet. Kaffet är starkare än det 
vi är vana vid. Det serveras svart i små koppar. 
Önskar du ett mildare kaffe kan du ha i en skvätt 
mjölk eller beställa en capucchino. På några 
ställen kan du även beställa turkiskt kaffe, vilket 
är mycket starkt. Vad gäller te, är svart te eller 
örtte vanligast förekommande. Te serveras med 
en skiva citron. 

Vin
I Kroatien produceras mycket vin men det är 
få viner som exporteras. Från Kvarnerområdet 
kommer det vita vinet Zlahtina (från Vrnbik och 

Krk), röd Cabernet (från Porec) och ett lätt röd-
vin med namn Teran (från Buzet)

Dalmatien är känt för Posip och Grk från Korcula 
(två vita viner), Dingac (ett av de bästa kroatiska 
rödvinerna) och Postup från halvön Peljesac. 
Plavac (rött) kommer från Brac och Malmsy 
från Dubrovnik. I Slavonien görs Kutjevacka 
Grasevina, Kutjevo Chardonnay, Riesling och 
Krauthaker Grasevina.
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kroatiskan ett eget språk, men egentligen är kro-
atiska, serbiska och bosniska tre olika dialekter 
av samma språk. I Dalmatien och Istrien talas 
också dialekter som bär likheter med italienskan 
i uttal och satsmelodi. Det förekommer även 
en del låneord från italienskan. Nedan följer ett 
axplock av ord och fraser som kan vara bra att 
känna till under din vistelse här i Kroatien.

Snabbt ............................... Brzo
Lugn .................................. Smiren
Höger ................................. Desnica
Vänster .............................. Lijevi
Karta .................................. zemljovid
Nu ...................................... Sada, odmah
Senare ............................... Kasnije
Idag ................................... Danas
Igår .................................... Jucer
Imorgon ............................. Sutra
Kan jag få notan, tack? ..... Molim racun
Väg .................................... Ulica
Vykort ................................ Razglednica
Frimärke ............................ Markica
Apotek ............................... Apoteka
Affär ................................... Radnja
Läkare ................................ Ljekar
Polis ................................... Policija
Kroatien ............................. Hrvatska

Miniparlör
Kroatiska, eller Hrvatski som befolkningen själva 
säger, sorterades förr in under samlingsnamnet 
serbokroatiska. Detta avskaffades officiellt 1991 
då både länderna och språken separerades. Det 
äldsta slaviska skriftspråket, fornkyrkoslaviskan, 
skrevs med så kallad glagolitisk skrift som finns 
bevarad på stentavlor från 900-1000-talet. I byn 
Hum i Istrien kan man fortfarande se stentavlor 
med detta kryptiska skriftspråk. Nuförtiden är 

Hej ..................................... Zdravo
God morgon ...................... Dobro jutro
God dag ............................ Dobar dan
God kväll ........................... Dobro vece
Adjö ................................... Do videnja
Vi ses ................................. Vidimo se
Ja ....................................... Da
Nej ..................................... Ne
Tack ................................... Hvala
Tack ska du ha .................. Hvala lijepo
Skål! ................................... Živjeli!
Ursäkta .............................. Oprosti
Vänta ett ögonblick! Sacekaj   
trenutak
Talar	ni	engelska/svenska? Dali pricate 
	 engleski/	 	
svedski?
Mycket ............................... Puno
Stor, stort ........................... Velik, veliko
Liten, litet ........................... Malo, malen
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Vid sjukdom
Vi hoppas att du slipper drabbas av sjukdom 
eller skada under er semester. Skulle detta 
dock inträffa är vården i Kroatien välfunge-
rande och det är lätt att få den hjälp som be-
hövs. Kontakta läkare direkt vid sjukdom eller 
olycksfall. Dagen för första läkarbesöket räknas 
som första sjukdag i försäkringssammanhang. 
Tänk på att försäkringsbolag alltid efterfrågar 
sjukintyg. Det är viktigt att du ber att läkaren 
vid ditt första besök, skriver ut ett intyg till dig. 
Spara även eventuella kvitto på medicin etc. 

Om du behöver uppsöka tandläkare kan du 
även kontakta en reseledare innan så kan vi 
hjälpa dig med den information du behöver. På 
sjukhuset ska alltid pass uppvisas. Det är därför 
viktigt att ta med detta vid eventuellt sjukhusbe-
sök. Detta gäller även läkarbesök.

I Babin Kuk, i shoppingcentret mellan Valamar 
Club och Argosy Hotel finns en mindre läkar-
mottagning. Där finner du Privatläkaren Niko 
Viskovic (engelsktalande) som vi rekommen-
derar.  Det statliga sjukhuset i Dubrovnik heter 
”Opca bolnica Dubrovnik” och är beläget i 
Lapad. En del läkare är engelsktalande. 

Telefonnummer
Sjukhuset (Opca bolnica Dubrovnik)  
00385 (0)20 43 17 77
Tandläkare (Stonatoloska ordinacija)  
00385 (0)20 43 64 00

Apoteket är skyltade med ett grönt kors som 
symbol och på kroatiska heter det ljekarna el-
ler apoteka. Apoteken är vanligtvis öppna kl. 
08.00 – 20.00. I Dubrovnik finns även nattöppet 
apotek. De skiftar mellan ett i Gamla Stan och 
ett i hamnen (Gruz). Fråga din reseledare för 
närmare information. Var också uppmärksam på 
att mediciner i Kroatien i regel kan vara starkare 
än de vi har hemma.

Litet apoteklexikon:
Var ligger närmaste apotek? 
Gdje se nalzi najbixa ljekarna?

Var kan jag få tag i en läkare, tandläkare? 
Gdje	se	nalazi	najblizi	Doktor/zubar?

En ambulans? Ambulanta?
Diarré Proljev
Dålig mage Bolovi u trubuhu
Feber Temperatura
Förstoppning Zatvor
Halsont Bolovi u grlu
Hosta Kasalj
Huvudvärk Glavobolja
Solsveda Opekotine
Solsting Suncanica
Plåster Flaster
Smärtstillande Tablete za bolove
Åksjuka Mucnina
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Ambassad/Konsulat
Svenska Ambassaden
Adress Frankopanska 22
 10 000 Zagreb Kroatien
Telefon 00385 (0) 149 251 00
Fax 00385 (0) 149 251 25 
E-post ambassaden.zagreb@foreign.  
 ministry.se
Besökstid Måndag–fredag 10.00 – 12.00 

Sveriges Konsulat
Adress Drziceva 8 
 21 000 Split Kroatien
Telefon 00385 (0) 213 382 34
Fax 00385 (0) 213 145 30
E-post slobodan.anicic@marsh.com
Besökstid Måndag–fredag 10.00 – 12.00

Sverige har också ett konsulat i Rijeka, Kroatien. 
Mer information finner du på: 
www.swedenabroad.com/zagreb
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Hemresa
 
Skulle det mot förmodan ske någon oförutsedd 
ändring som berör hemresan så informerar 
vi om det längst bak i vår informationspärm. 
Kontrollera därför bussavresetider och flygtider 
dagen innan hemresan.

Kom ihåg att tömma kassaskåpet, lämna til-
lbaka nyckeln samt hämta ut ditt pass från re-
ceptionen. Var uppmärksam innan hemresan så 
att du får med dig allt hem.

EU-regler begränsar mängden tillåten vätska 
(krämer, geléer, spray, dryck, etc.) som man 
får ha med i handbagaget på flyget. Därför är 
det viktigt att packa rätt. Behållare som rym-
mer max 100 ml får tas med i handbagaget, 
men de ska placeras i en genomskinlig en-
liters plastpåse och utan problem få plats i 
påsen, som ska vara återförslutningsbar. Det 
är tillåtet att medföra 1 st. en-liters plastpåse 
per person. Förbered dig så långt du kan och 
packa helst påsen på förhand, så att han-
teringen på flygplatsen blir så smidig som  
möjligt. 

Dessutom får du ta med:
•	Mediciner	som	behövs	under	resan.
•	Barnmat	som	behövs	under	resan.
•	Vätska	som	ingår	i	särskild	diet	som	
 du behöver under resan.

Bagage som checkas in påverkas inte av de nya 
reglerna. Du kan också, precis som förut, handla 
taxfree efter säkerhetskontrollen.

Vi hoppas att du har haft en trevlig vistelse här 
i Kroatien. Med dig i bagaget har du säkerligen 
fått en mängd upplevelser att senare tänka til-
lbaka på. 

Två dagar efter hemkomst kommer du att få 
ett mail från oss på Solresor. I detta mail finner 
du en länk som leder dig vidare till ett frågefor-
mulär. Här har du chansen att berätta vad som 
har varit speciellt bra med din semester och vad 
vi skulle kunna bli bättre på. Eftersom vi konti-
nuerligt arbetar med att förbättra våra resor är 
dina synpunkter på resan viktiga för oss.

Vi önskar dig en trevlig hemresa och varmt väl-
kommen tillbaka till Kroatien!



Våra kontor i Sverige
Sveavägen 22, 111 57 Stockholm, Tel +46 (0)8-454 39 10

Nils Ericsonplatsen 2, 411 03 Göteborg, Tel +46 (0)31-600 310
Djäknegatan 31, 211 35 Malmö, Tel +46 (0)40-660 95 10

info@solresor.se
www.solresor.se


