
11. august 2019 

 
Kunsttur  

2. – 5. oktober 2019 
 

 

SAS Art Club tilbyder nu medlemmerne en spændende 

tur til Split, som er en kroatisk by i provinsen Dalma-

tien. Split er en af de vigtigste havnebyer ved Adria-

terhavet. 

Split kom efter en kort periode med fransk regering i 

det 18. århundrede under det østrig-ungarske mo-

narki. Efter 1. verdenskrig voksede byens rolle som 

kulturelt, administrativt og økonomisk center, og ind-

byggertallet steg.  

Under 2. verdenskrig blev byen bombarderet af tyskerne. Efter 2. verdenskrig oplevede byen en dynamisk 

vækst og blev til et vigtigt turistcenter i Jugoslavien, ligesom den er i dagens Kroatien. 

Onsdag 
den 2. ok-
tober 

Ankomst direkte med SAS eller via MUC og ZAG med Croatia Airlines. Vi skal bo på hotel Consul, 

Trscanska Ul. 34, 21000 Split, tlf. +385 21 340 130 www.hotel-consul.net. Hotellet ligger tæt 

på den gamle bydel, som er bilfri. Eftermiddagen er til fri disposition. Der er drinks i ”hjemme-

baren” inden spisetid. Der er ikke middag i arrangementet denne dag, men for de interesserede 

finder vi et sted at spise og deler regningen.  

Torsdag 
den 3. ok-

tober 

Efter morgenmaden skal vi med vores guide på tur til byen Trogir, som er på UNESCO liste og 

kendt for sit fort og palads. Derefter skal vi tilbage til Split og have en rundvisning på Diocle-

tians Palads og Katedralen Saint Domnius. Efter frokost fortsætter vi til Museum of Fine 

Arts, som indeholder over 5000 malerier og spænder fra det 14. århundrede og til nutiden; vi 

får en rundvisning med en af museets guider. Resten af dagen er til fri disposition. Drinks i 

”hjemmebaren” og derefter fælles middag.   

Fredag 
den 4.ok-
tober 

Vi starter dagen sammen med guiden med en tur til fortet i Klis, der blev verdenskendt for 

optagelserne til Game of Thrones. Fortet ligger mellem bjergene og blev oprindelig brugt som 

forsvar. 

Eftermiddag er til fri disposition, så man kan udforske Split nærmere. Drinks i ”hjemmebaren” 

og derefter fælles middag. 

Lørdag 
den 5. ok-
tober 

Efter morgenmad hjemrejse enten med Croatia Airlines eller SAS. Derudover er der gode for-

bindelser via FRA, MUC eller ZAG.      

 

Prisen for turen er 2.990 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Eneværelsestillæg 470 kr. Prisen dækker 

tre overnatninger, morgenmad, entreer, sightseeingture og to fælles middage (drikkevarer inkl.). Der 

rejses på egne billetter. Tilmelding senest den 23. september 2019. 

 

Venlig hilsen 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14   

Email: Erik.Andersen2@outlook.com  

 

 

 

Ved afbestilling efter tilmeldingsfristen 

opkræver vi eventuelle udgifter, der er 

forbundet med frameldingen (fx første 

nat på hotel) eller minimum et afbestil-

lingsgebyr på 200 kr. 

Tilmelding til turen til Split Kroatien 2019 sendes til Erik.Andersen2@outlook.com eller pr. post til Erik 

Andersen, Amager Strandvej 110 B, 13. th., 2300 København S. 
Navn Personalenummer Afdeling 

Ægtefælle/sambo E-mail 

Telefon arbejde Telefon privat Værelsestype 

  Dobbelt        Enkelt 

Rygerværelse 

  Nej      Ja 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 23. september 2019 

http://www.hotel-consul.net/
mailto:Erik.Andersen2@

