
      KROATIEN                                                                     
                                   _______________________ 11 dagar ____________________________________________ 

Hovslätts Bussresor AB 
För bokning och information tel 036-31 02 60  www.hovslattsbussresor.se 

Vi skall åka med vår buss till Pula i Kroatien. 
Staden är belägen i en naturligt skyddad vik vid 
Adriatiska havet, på halvön Istrien i nordvästra 
Kroatien. Pula är litet och du promenerar lätt runt i 
centrum. I Pula väntar en härlig mix av kroatiskt 
vardagsliv, historiska byggnader och kristallklart vatten. 
Oavsett om du reser med familjen, kompisgänget eller 
som par finns här något för dig. Pula ligger dessutom 
nära Venedig – perfekt om du vill göra en 
dagsutflykt! 
 

Dag 1–2 Jönköping –Pula Kroatien ca: 190 mil                     
Vi ses i Hovslätt 07:30 för att packa in vårt bagage, 08:00 
rullar bussen. Vi kör söder över till Danmark där vi 15:00 tar 
färjan över till Rostock. Där ifrån fortsätter vi sedan söderut 
genom Tyskland och stannar på lämpligt ställe på vägen ner 
för kvällstoalett. Vi passerar Nürnberg, München, kör 
igenom Österrike och beräknar vara framme i Pula på 
eftermiddagen ca 15:00.  
 
Dag 3–10. Nu kan vi njuta av underbara Pula med omnejd 
med sol och bad och härliga utflykter. 
 
Dag 10–11 Pula Kroatien -Jönköping ca 190 mil 
Vi börjar vår hemresa den 22/6 kl 12:00. Vi reser med färjan 
Rostock-Trelleborg på vägen hem. Och vi beräknar vara i 
Jönköping på tisdagskvällen vid ca 21:00. 

 

 

 

 
 

Lägenhetshotellet som vi kommer bo på är Splendid Resort 
Adress: Verudela 6/B, 52100, Pula, Kroatien 
Telefon: +385 52 213 949 
 

Datum 13/6 - 23/6    2020 
 
I 2–4 bädds lägenhet på Havssidan: 
2 vuxna/barn 8490:- per person 
3 vuxna/barn 6990:- per person 
4 vuxna/barn: 6225:- per person 

 
I 2–4 bädds lägenhet på Parksidan: 
2 vuxna/barn 8065:- per person 
3 vuxna/barn 6710:- per person 
4 vuxna/barn: 6030:- per person 

 
I 2–6 bädd bädds lägenhet på 
Havssidan: 
Vid 4 vuxna/barn: 6720:- per person 
Vid 5 vuxna/barn: 6225:- per person 
Vid 6 vuxna/barn: 5820:- per person 

 
I 2–6 bädd bädds lägenhet på 
Parksidan: 
Vid 4 vuxna/barn: 6530:- per person 
Vid 5 vuxna/barn: 6024:- per person 
Vid 6 vuxna/barn: 5690:- per person 

 
Rum 2–4 personer: 32–40 kvm stor med 
balkong, 2 rum 1 med matplats och bäddsoffa 
och 1 dubbelrum, pentry med kyl och frys, 
badrum. 
Safe och AC (mot extra kostnad) 
 
Rum 2–6 personer: 50-64 kvm stor med 
balkong, 3 rum varav 2 dubbelrum, 1 med 
matplats och bäddsoffa, pentry med kyl och frys, 
badrum. Safe och AC (mot extra kostnad) 
 

I priset ingår:                  
Bussresa                         
Vägskatt, Färja (avvikelser kan 
förekomma) 
Turistskatter 
8 nätter del i lägenhet.   
Parkering i Hovslätts Depån under 
resan 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enSE593SE757&q=splendid+golden+rocks+resort+adress&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwTUqptNSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKhcX5KTmpWSmKKTn56Sk5ikU5SdnFysAJfOLShQSwaoAnAJKvVQAAAA&ludocid=17003365229465718089&sa=X&ved=2ahUKEwiIpozwrdLiAhURs4sKHVIKA_QQ6BMwE3oECA0QAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enSE593SE757&q=splendid+golden+rocks+resort+telefon&ludocid=17003365229465718089&sa=X&ved=2ahUKEwiIpozwrdLiAhURs4sKHVIKA_QQ6BMwFHoECA0QBg

