
Vandringsvecka på Brac 
När: 14-20 april 2020 
Var: ön Brac i Kroatien 
Pris: €700 inkl. helpension 
Om campet: Nu har du möjlighet att delta i dagsetapper av vandring - lättare eller mer 
utmanande - längs Adriatiska havet, genom olivlundar och vingårdar upp till små stenkapell 
med vidunderlig utsikt, genom små byar på traktorvägar och stigar omgärdade av tusenåriga 
stenmurar. Varje dag inleds och avslutas i vårt base camp i byn Puntinak, Selca nära 
Sumartin. Här finns alla bekvämligheter och i campet ingår helpension! Tidigare 
campdeltagare har önskat att få lära sig laga den goda vegetariska läckra maten som vi 
serverar. Därför kan du, om du vill, delta i matlagningen under veckan och få med dig 
inspirerande recept för fräscha och hälsosamma vegetariska rätter. 
 
Campet pågår från kl. 20 på kvällen den 14:e till morgonen den 20:e april. Vandringarna har 
stor variation: du kan själv välja om du vandrar både på förmiddagen och på eftermiddagen 
eller om du väljer ett av vandringspassen och på den övriga tiden njuter av stillheten, 
omgivningarna och upptäcker Bracs alla vackra platser. 
 
Vandringsdagarnas ungefärliga schema är: frukost kl. 07:30, första förmiddagspasset kl. 
08:30 till 11:30, lunch kl. 13.00 till 14.00 med varierad specialkomponerade vegetariska 
rätter som passar den återhämtning som behövs vid vandring. På eftermiddagen erbjuder vi 
ett pass i annan vandringsmiljö. Dagarna avslutas med gemensam middag i solnedgången. 
 
En av dagarna vandrar vi en led upp till den högsta utkiksplatsen på Brac, berget Vidova Gora 
med den klassiska vidunderliga utsikten över ön Hvar och på ända ner till Dubrovnik. Vi ser 
till att du får med dig all mat och dryck som du behöver och vi planerar vandringarna mycket 
noggrant. Samtliga vandringar sker med en vandringsledare. Vi kommer att besöka platser 
dit turister inte tar sig. Du kommer att få vara med om olivoljeprovning och grillkvällar med 
möjlighet att prova lokalt vin. Middagarna och alla andra måltider intas i det gemensamma 
mysiga stenbelagda uteköket. Du har tillgång till cyklar om du vill utforska till exempel de 
lokala byarna Selca och Sumartin på egen hand. 
 
Resa: Vi rekommenderar dig att du bokar ditt flyg så att den landar på Splits flygplats senast 
klockan 16:00 den 14:e april och att du därefter tar färjan klockan 18:15 från Split till 
Supetar. Du blir hämtad klockan 19:15 i hamnen i Supetar. Om du landar tidigare kan du 
ägna din dag åt att vandra runt i Split i det mäktiga palatset eller åka över till Supetar och 
besöka den lilla byn, tills vi hämtar upp dig tillsammans med övriga campdeltagare. 
 
Efter att du har checkat ut 12 april erbjuder vi transfer tillbaka till Supetar. Boka helst ditt 
flyg efter klockan 12:00 för att i lugn och ro ta dig till flygplatsen. Om du vill eller behöver 
boka en extra natt innan eller efter campet, t ex pga flygtiderna, så går det bra att du gör det 
hos oss för €40. Ett annat trevligt alternativ är att du tar en eller flera nätter i Split i 
anslutning till din resa. Där finns många centrala prisvärda boenden och mycket att upptäcka 
inklusive god mat och bra shopping! 
 
Boende: Du delar ett rum med en annan deltagare, i en lägenhet med två rum, med 
gemensam toalett och dusch samt kök. Enkelrum kan bokas mot extra avgift av 200€. 



 
Anmälan: Klicka på Registration för att komma till intresseanmälan! 
 
Vi meddelar dig när vi vet att du får en plats, när vi sedan erhållit din betalning om €700 är 
din plats säkrad och du kan boka ditt flyg! 
 
Har du problem med att fylla i formuläret? Skicka ett mail till sussan@goodsolution.se. 
 


