
       
7 dagars seglingsplan i Kroatien, från Split 

Om du älskar att segla och gör dig redo för en sommarsemester i Europa, är Kroatien ett resmål som definitivt borde 

finnas med på din lista. Det finns otaliga vackra landskap som kommer att imponera längs landets kuster. I det här 

inlägget kommer vi att ge dig en 7-dagars seglingsplan för Kroatien, samt flera båtförtöjningsalternativ där du säkert 

kan lägga till med charterbåten. 

 

            

 

Dag 1 – Split till Brač 

Vårt lista med turförslag  börjar med en seglingsrutt från Split till Brač vilket innebär en resa på 10 nautiska mil. Split 

är ett känt turistmål och utgångspunkt för charterbåtar och det finns otaliga saker att göra och besöka här. Kanske 

det vanligaste målet som rekommenderas av de flesta i lokalbefolkningen och turistguider är Diocletianuspalatset, 

en av de bäst bevarade skatterna i det antika romerska imperiet. Andra historiska höjdpunkter inkluderar katedralen 

och St. Dominius-tornet, Procurativa och Republica Square, Jupiters tempel, Peristyle-torget, samt de många 

kaféerna och restaurangerna vid vattnet på Riva. 

 

 

 

 

 



Yacht Club Milna är känd för sin vackra miljö. Beläget i en naturlig hamn, är detta en av de mest populära 

förtöjningsplatserna på ön Brac. Denna småbåtshamn är lika säker och fridfull som det omgivande skyddade 

området. Det är modernt, så att även den mest krävande båtägaren kan trivas här. Yacht Club Milna är öppen året 

runt och erbjuder olika bokningsmöjligheter för kaj. Underhålls- och installationstjänster finns på plats, liksom en 

nautisk butik där du kan hitta allt din båt kan behöva: förnödenheter, fiskeredskap, reservdelar. Andra 

bekvämligheter inkluderar tvättservice, transport, restaurang, cykel att hyra, en livsmedelsbutik etc. Dagliga utflykter 

organiseras också här, så att du kan kolla in omgivningen på ett krångelfritt sätt och njuta av varje minut som 

spenderas på denna ö. 

Du kan också göra en onlinebokning i ACI Marina Milna, vilket är ett utmärkt alternativ för att boka en båtplats där. 

Dessa småbåtshamnar i Brač är lika bekväma och välkomnar dig varmt efter att du har avslutat den första dagen på 

din seglingssemester från Split. 

För en förtöjningsplats rekommenderar vi att du gör en omedelbar bokning på ACI Marina Palmizana. 

En populär seglingsdestination i Adriatiska havet, denna marina ligger i en säker vik på St. Clement Island, en av 

öarna i Paklinski Otoci-skärgården. Det är en stor hamn som kan ta emot upp till 200 fartyg, men se till att du 

kontrollerar deras tillgänglighet i förväg. 

 

Dag 2 – Brač till Paklinski Otoci 

På din andra dag du prova den fantastiska rutten från Brač till Paklinski Otoci. Brač är en lugn och vacker ö som har 

byggt upp ett gott rykte bland turister för sina fina sandstränder och romantiska vikar. Även om du ankrade i Brač 

bör du också besöka ön Hvar, som ligger bara 2,4 sjömil bort. Denna ö är omgiven av kristallklart vatten, precis den 

perfekta platsen för en lång och avkopplande simpass. Gamla stan i Hvar är också trevlig att se eftersom den perfekt 

skildrar den traditionella atmosfären i ett lugnt läge vid havet. Med vackra kaféer och restauranger på 

strandpromenaden, souvenirbutiker och färska fiskrätter kommer denna charmiga stad att vara en plats att minnas. 

När det gäller destinationen - Paklinski Otoci, låt oss bara säga att detta kommer att bli höjdpunkten på din andra 

dag. Paklinski Otoci är namnet på en underbar grupp av små öar med oförstörd naturlig skönhet. Sträckan du måste 

tillryggalägga under den andra dagen av din kryssning är 8,6 nautiska mil. 

 

 

 

 



För en förtöjningsplats rekommenderar vi att du gör en omedelbar bokning på ACI Marina Palmizana. 

En populär seglingsdestination i Adriatiska havet, denna marina ligger i en säker vik på St. Clement Island, en av 

öarna i Paklinski Otoci-skärgården. Det är en stor hamn som kan ta emot upp till 200 fartyg, men se till att du 

kontrollerar deras tillgänglighet i förväg. 

 

Dag 3 – Paklinski Otoci & Hvar till Vis 

Låt oss börja med avståndet på 3:e-dagsrutten som uppgår till 6,9 nautiska mil. När du lätt glider på det lugna 

vattnet på denna del av din resplan, kommer många naturliga skönheter att glädja dina ögon. När du väl når ön Vis 

kommer du att känna att du faktiskt har rest tillbaka i tiden. Denna helt tysta och soliga ö är perfekt för en romantisk 

semester. Öns främsta bosättningar är den lilla staden Vis och Komiza, som ligger i en pittoresk vik nära berget Hum. 

Oavsett vart du går på ön, kommer frid och natur att omge dig. Det finns gott om avskilda stränder där du kan njuta 

av kristallklart vatten och eftersom denna ö tidigare var en fiskeby kommer du att upptäcka att 

matlagningstraditionerna har bevarats väl genom åren. 

 

När du behöver en båtplats - gå direkt till Viska Luka Marina. 

Denna marina ligger på ön Vis och är redo att ta emot upp till 70 båtar med en längd på maximalt 20 meter. Det är 

ett säkert och bekvämt förtöjningsalternativ som vi varmt rekommenderar. 

 

Dag 4 – Vis till Lastovo 

När du vaknar på din 4:e dag kommer du att känna dig full av energi på grund av den avkopplande dag du 

tillbringade i Vis. Sträckan du måste resa på din 4:e dag är 36 nautiska mil och rutten tar dig till Lastovo. Ön Lastovo 

har också en lång och rik historia, som går tillbaka till eran av de gamla romarna som brukade kalla den för den 

kejserliga ön. Detta är ytterligare en plats där du kommer att känna att tiden står stilla eftersom du kommer att dela 

ön med högst ett par hundra invånare. De fantastiska böljande kullarna som omger ön och Medelhavets lugna vatten 

hjälper dig att komma fram ännu mer i ett Zen-läge. 

 



 

För en båtplats kan vi hjälpa dig med en onlinebokning till Porto Rosso Marina. 

Beläget på ön Lovato, kan denna lilla och välkomnande småbåtshamn tillfredsställa alla dina grundläggande behov 

och garantera en trevlig vistelse. Hamnen kan ta emot upp till 30 fartyg på max 60 meter. 

 

Dag 5 – Lastovo till Korcula 

Under din 5:e dag av resan föreslår vi rutten från Lastovo till Korcula som mäter 24,6 nautiska mil. Ön Korcula har en 

härlig stad som även kallas Korcula där du kan beundra det vackra omgivande landskapet. Denna ö är den perfekta 

platsen för att bada eller sola på en av de lugna små stränderna. Du kan också segla till en av de närliggande vikarna 

på en av dess 19 omgivande holmar. Gamla stan är också ett måste att se, en traditionell kroatisk by där du kan 

beundra den lokala arkitekturen, shoppa i souvenirbutiker eller smaka på de utsökta lokala vinerna och fiskrätterna. 

 

 

 

 



Vår förtöjningsrekommendation är ACI Marina Korcula eller Lumbarda Marina. Beläget på ön Korcula, är denna 

småbåtshamn mycket nära centrum av staden, så att du enkelt kan komma åt alla dess viktigaste intressepunkter. 

Gott om bekvämligheter och en välkomnande och professionell personal är nyckelfunktioner som du kommer att 

uppskatta här. 

 

Dag 6 – Korčula till Stari Grad 

Vår resa närmar sig slutet, men det finns fortfarande många underverk framför oss. En sträcka på 26 nautiska mil 

förbinder Korčula med Stari Grad, din sjättedagsdestination. Du kan också ändra din rutt för att besöka Makarska 

rivieran (rekommenderade marinor: Marina Ramova, Baska Voda Marina) 

 

Stari Grad ligger i en vacker vik på ön Hvar, omgiven av vegetation. Det är en plats där du verkligen kan njuta av 

naturen och beundra både havet och landet. Stari Grad i sig är en gömd skatt. Denna gamla bosättning som har 

behållit sin medeltida aspekt genom århundradena är en del av UNESCO:s världsarv. De antika grekiska ruinerna är 

en av Stari Grads största attraktioner, tillsammans med sina smala gator och traditionella tavernor. 

 

 

ör dem som söker båtskyltar rekommenderar vi ACI Marina Vrboska för realtidsbokning. 

 

Beläget på ön Hvar, i den lilla staden Vrboska, är denna småbåtshamn en perfekt tillflyktsort. Den är försiktigt 

skyddad av vinden och är ett idealiskt förtöjningsalternativ året runt. Den rymmer upp till 119 platser på max 20 

meter. 

 

Dag 7 - Stari Grad till Split 

Vår seglingsrutt till Dalmatien avslutar den 7:e dagen med en resa från Stari Grad till Split. Den här delen av din 

hemresa mäter 12,4 nautiska mil. Under din sista dag rekommenderar vi att du tar det långsamt och beundrar 

landskapet och njuter av havet innan du äntligen kommer tillbaka till Split. 

 

 



 

När du ska leta efter kajplatser, kom ihåg ACI Marina Split. Det här var vårt förslag på en härlig seglingsvecka  från 

Split. Lycka till. Ni blir inte besvikna.  


