En Resa till Kroatien

2015

Resan började kl 0635 den 6 september från bussgaraget i Växjö.
Vi var totalt 26 personer plus chaufför och guide.
Resan gick genom Danmark via färja Gedser – Rostock till Dessau,som ligger litet SO om
Magdeburg där vi tog in på hotell Radisson.

Nästa dag gick färden vidare söderut, men först gjorde vi en avstickare till Lützen, där
vi kunde besöka minnesmärket efter Gustav II Adolf.

Resan gick vidare söderut på tyska motorvägar mot Golling i Österrike. Där vi skulle
ligga över för natten.

Busskaffe på vägen med
Irish Coffie

Enid och Ingrid äter lunch
på vägen

Enid tillsammans med några
medresenärer efter lunchen

Hotellet Goldener Ochs där
vi bodde över i Golling

Gatubild från Golling

Husfasad i Golling

Efter en god supé och en god natt lämnar vi Golling
och sätter kurs mot Rabac i Kroatien.

Vi väntar på maten

Första skymten av alperna

Avfärd från Golling

Den här tunneln var 7 km
lång igenom berget

Det sista stoppet innan
Rabac

Framme i Rabac

Hotellet. - Vi bodde under hotellnamnet. Och tog en välkomstskål.

Utsikt från vår balkong

Hamnen

Enid längst bort på
promenaden

och då blir det lite shoping

efter det behöver man vila

Turiststråk

Tufftåg efter stranden

Badviken

Middagsbuffén

Forellen var god

Matsalen

Rast vila

Medresenärer

Marianne och Stig

Busstur till bl.a Rijeka

Lokal guide till höger och
vår guide i mitten

Vacker bakgård i Rijeka

Smala gränder

Här också

Kurviga vägar
Båttur på Egeiska havet

Infart till Moscenice

Båtstopp vid badstrand

Stranden

Enid föredrog att vila

Förtäring på båten

Strandhugg i en liten stad

Skönt att vila i skuggan

Rabac igen

Väntan på lunch

Hamnutsikt

Hemresan

Hemresan startar

Rast på vägen

Gränsövergång

Kufstein

Vyer över Kufstein

Vi lastarbussen

Mot Nürnberg

Hotellet vi lämnar

På motorvägen igen

Alpbäck från två olika håll

Här är den igen denna gång med bron över

Något intressant?

Marianne och Jan

Vila

Båt i hamn

Poolen och berget

Stig på promenad

