
Efterårstur til Split 2-5. oktober 2019.

En lille gruppe på 9 personer drog i starten af oktober til Kroatien. Der har været flere ture til de 
østeuropæiske lande de sidste år, men dette var første tur til den skønne by Split.
 

Erik og Torben var taget afsted dagen før turens
officielle start for at forberede forskellige
gøremål.
Da vi andre ankom til hotellet fra SAS flyveturen,
havde vores turledere sørget for sol og 24 grader
og et bord udenfor hotellet, hvor vi kunne indtage
vores første øl/vin.

Vanen tro åbnede hjemmebaren hos Erik og Torben, og efterfølgende besluttede vi at spise på 
hotellet. Det var et rigtigt godt valg. Den meget vakse (og flotte) datter på det familiedrevne hotel 
præsenterede et enormt fad med fisk og skaldyr, hvorfra vi kunne vælge vore retter. Det blev en 
sublim middag, hvor jeg selv fik den herligste grillede dorade.

Næste morgen startede vi tidligt med morgenmad, forud lå en dag med et stort program. Vi blev 
hentet af vores kompetente og veltalende guide Petra, som ledte os ned til vores lille bus, der førte 
os til byen Trogir, hvor vi blev vist rundt i fortet og paladset og hørte om de historiske begivenheder
knyttet til byen. Vejret var ikke helt med os denne dag, men vi slap dog for tungt regnvejr.



Vi kørte herefter til bage til Split, hvor vi fik en interessant rundvisning på Diocletians Palads og 
Katedralen Saint Domnius.

Herefter tog vi afsked med Petra for i dag og havde en time eller to til frokost og udforskning på 
egen hånd.

Kl 15 mødtes vi foran Museum of Fine Arts, som er indrettet i en tidligere hospitalsbygning. Her 
førte museets guide os rundt i samlingerne, hvor vi primært koncentrerede os om kunst fra de sidste 
par hundrede år og contemporary art. Mættet med mange forskellige indtryk gik vi hjem til hotellet 
til en times hvil inden hjemmebaren blev åbnet.

Endnu engang fik vi en dejlig middag med gode vine, denne aften på restaurant Matoni. Spændende
lokaler, men måske lidt for høj guitar-underholdning.



Fredag morgen kunne vi sove lidt længere inden Petra hentede os efter morgenmaden til endnu en 
spændende dag.
Vi tog igen bussen til den imponerende borg ved Klis og i dag var vejret med os med flot solskin.
Igen fik vi en fyldig beskrivelse af borgens historie og hvordan den gennem historien er blevet 
udvidet. Borgen er specielt kendt for optagelser til HBO-serien Game of Thrones. Disse blev 
optaget over et par uger. I Split er der ligeledes foretaget optagelser til serien. Fra borgen har man 
en pragtfuld udsigt til området omkring Split.

Tilbage i Split var det tid til frokost. Petra 
havde anbefalet en restaurant 'Sug', som 
absolut opfyldte forventningerne med 
velvidende tjener og lækker mad/vin.

Herefter havde vi resten af eftermiddagen til 
fri disposition. Jeg selv brugte tiden til en tur
omkring strand/havnepromenaden, hvor 
turister nød de gode vejr og livet omkring de
mange cafeer og restauranter.



Den sidste aften mødtes vi hos Erik og Torben og fik snakket om dagens begivenheder til et glas 
vin eller gin/tonic skænket pænt op af Torben.
 Herefter ventede taxaen til aftenens afskedsmiddag på endnu en fin restaurant. Middagen og 
vinene var igen i topklasse og stemningen ligeså.

Lørdag var det slut for 5 af os, medens resten tog en dag
mere i Split.

Hotellets datter sørgede for en taxa til lufthavnen og vi
kom planmæssigt hjem med SAS.

Tak til Erik (og Torben) for en veltilrettelagt tur  og til gruppen for godt selskab.

Ole Bjørn Hansen


