TROGIR

ET FERIE PARADIS

Leiligheter ved strandkanten
Vi har leiligheter for salg og utleie:
Leilighetene har høy standard, fra 40 til 116m2.
Alle leilighetene har terrasser med havutsikt.
Firmaleiligheter
For salg eller leie/langtidsleie. Vi har egen
vaktmester som henter og bringer etter avtale.
Vi har eget renholdspersonell som tar seg av
rengjøring/klargjøring av alle leilighetene.
Nærmeste strand ligger ca. 30 m fra leilighetene, og
utsikten fra terrassene er eventyrlig.
Fra leilighetene går det en lang
strandpromenade frem til byen Trogir. Langs denne
promenaden ligger restauranter, barer og iskrembutikker. Om du ønsker det tar du taxibåt inn til byen.
Nærbutikken ligger like om hjørnet og flyplassen
ligger kun 10 km. fra leilighetene. Du vil bli hentet
på flyplassen og kjørt til døren etter nærmere avtale.

Kroatia
Hrvatska (Kroatia) er en republikk på østsiden av
Adriaterhavet, og har en langstrakt vakker kyst på
5835 km (inkl.øyer).
Arealet er 56 610 km2 + 33 200 km2 terretorie i
Adriaterhavet. Kroatia har 1185 øyer, hvorav Krk,
Cres, Brac og Hvar er de største, 67 av øyene er
bebodd.
Folketallet i Kroatia er ca 4.5 millioner.
Hovedstaden Zagreb, ligger nordøst i landet og har
ca 780 000 innbyggere.
Det offisielle språket er kroatisk, som tilhører den
sydslaviske språkfamilie, og har mange likheter med
polsk og tjekkisk. Mange kroater snakker flere
språk, og det er ingen problemer med å gjøre seg
forstått på engelsk eller tysk.
Majoriteten av befolkningen er katolikker.

PERLEN VED ADRIATERHAVET
Den vakre middelalderbyen Trogir,
ligger på Unescos liste over verdens
kulturarv. Byen ligger på en
liten øy og består av labyrinter
av trange gater med koselige
butikker og restauranter.Fra
gamlebyen går en bro over
til øya Ciovo, hvor strendene
ligger på rekke og rad.

Opplevelser, minner og velvære
Et yndet reisemål

sjøretter, pastaretter og møre biffer for å nevne
noe, til en rimelig pris.

Kroatia er blitt et av de største og mest populære
feriemål for norske turister. Skussmålene etter
endt ferie er mange og gode.

Lei en bil eller sykkel og utforsk et større område
sammen med familien eller venner. Nedenfor ser
du et lite utsnitt av utsikten din i fra leiligheten.

Den vakre naturen og det stabile sommerværet er
viktig, men for mange er atmosfæren og det
hyggelige folkeslaget vel så viktig for en vellykket
ferie.

Kontakt oss:

www.norwegian.no har direkte flyvninger fra:
Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo, til Split.
Mange velger også å kjøre ned, gjennom
Danmark, Tyskland, Østerike, Slovenia og til Kroatia.

Geir Ove Valstad

tlf: +47 412 64 431

John Kåre Våge

tlf: +47 908 78 652

www.stravels.no

Alt ligger til rette for den
perfekte ferieopplevelsen
For de fleste av oss handler ferien om opplevelse,
minner og velvære.
På øya Ciovo ved Trogir ligger alt til rette for den
perfekte ferieopplevelsen for deg og dine. Er du
interessert i historie så er Trogir et mekka i så
måte, her ligger et historisk sus over hele byen.
Med arkitektur som skriver seg tusener av år
tilbake i tid. Noen av brosteinene du går på i
Trogirs gater ble lagt 1200 år fkr.
Dagligvare i gangavstand ,utleie av sykler, mopeder og
båter. Stranden ligger 30 meter fra leiligheten,
mange liker å spasere langs
strandlinjen, dykke å se på koraller.
Restauranter og barer finner du langs
stranden i retning av Trogir.
Handlesenter utenfor Split, severdigheter
og handlegater i Split.
Det går også båtferger i nærområdet til Trogir,
Split og nærliggende øyer, Brac og Hvar.

Liker du vannsport og fiske så er du kommet til
rett sted, det er et bredt utvalg av båt utleie,
dykkerkurs, vannski kjøring osv.
Ønsker du å bade og slikke sol på stranden så er
det bare å velge en strand som passer dine behov,
det er sammenhengende strand i fra leiligheten og
like inn til Trogir.
Gourmeten vil elske dette området der det bare er
å velge og vrake i restauranter med fantastiske

Sesong priser pr. uke

Jul,Aug

Mai,Juni,
September

Okt - April

fra
6000 kr.

fra
5000 kr.

fra
4000 kr.

