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Alla de tegelklädda taken i Dubrovniks befästa stad

Dubrovniks muromgärdade gamla stad är tveklöst en mycket vacker och charmig stad. Inte att 
undra över horderna med turister. Men den är också ganska liten och lite upprepningsbar. Vad jag 
vill säga är att den går ganska snabbt att ta till sig, tycka om och inse att jag inte behöver stressa 
runt för att se det jag inte hunnit med. Du har ganska snabbt fått ett första intryck och kanske kan 
du, som vi, varva ner och ägna längre stunder till god mat och alldeles fantastiska viner. Ett 
utmärkt resemål för en kort semester.

Nu ska det genast sägas att vi inte tog oss tid att se allting. 
Vare sig i gamla staden eller de nyare delarna runt omkring. 
Vårt behov av att relaxa var större och staden inbjöd till det.

De omgivande delarna av staden, Lapadhalvön där många av 
hotellen ligger, gav på oss en positiv känsla när vi passerade 
med buss. Nästa gång kommer vi säkert att välja ett havsnära
hotell för att njuta av det fantastiska vattnet. Så kristallklart!

Vi valde att bo nära gamla staden (= ca 30 min promenad i 
nedförsbacke – hemåt tyngre) på Hotell Lero. Bra hotell, 
fungerande fritt wifi i receptionen och helt okej frukost. 
Hotellrestaurangen såg lite trist ut. Men, i hotellfastigheten 
finns en fristående Serbisk/Bosnisk restaurang, där vi åt en 
kväll. Mycket bra mat, gott vin. Maten påminner mycket om 
turkisk meze.

Från gamla staden (busstorget) går bussar frekvent ut till bl.a. 
Lapadområdet. Lätt och enkelt att ta sig mellan hotell och 
staden. Biljetter kan köpas på bussen, lite billigare att köpa i 
biljettkiosker. Vi åkte ibland buss hem från staden för att 
slippa uppförsbacken. Det är mycket kuperat!!!!!!

Vi åkte genom reseföretaget Airtours. Fungerade utmärkt.



Historia
Dubrovnik har i historien alltid kämpat 
för sin frihet. Från 600-talet och i många 
århundraden framåt var staden en viktig 
handelsplats, där sjöfarten blomstrade 
med trafik över hela Medelhavet.

År 1667 drabbades staden av en kraftig 
jordbävning och ca 5000 människor dog. 
En väl genomförd återuppbyggnad 
skedde, men staden förlorade ändå sin 
ställning som handelscentrum. Under 
1800-talet hamnade man under 
Napoleons och Frankrikes inflytande. 
Staden somnade sakta in i en 
törnrosasömn tills turisterna hittade hit 
under 1900-talet. Och idag väller 
turisterna in och pengar klirrar i 
kassakistorna igen.

Dubrovnik har ca 50 000 invånare.

Kroatien ligger enligt Forex 
semesterindex på 80 (Sverige 100). I 
Dubrovnik upplevde vi det högre. Men, 
vi upplevde att vi åt och drack gott för en 
lite mindre slant än hemma.

Muren
Vi ägnade många timmar att vandra runt den befästa staden på dess ringmur. Trappor upp och 
ner. Många tusen trappsteg! Titta, fotografera, kika ner i gränder, titta på de stora vyerna. Alldeles 
förtjusande. Soligt, soligt – vattenflaska behövs! Helt klart värt varenda steg. Kostade 100 kuna.



Båtutflykter
Nere vid hamnen i gamla staden utgår flera olika båtturer. Vi 
valde en dag att först åka till ön Lokrum som ligger strax söder 
om staden. En stor grön ö. En massa badplatser, påfåglar som 
strövar fritt, några matställen. Vi tyckte det var svårt att hitta 
och inte så mycket att se. Trots att Lokrum är inspelningsplats 
för trädgårdsscenerna i Kings Landing i TV serien Game of 
Thrones. Vi vände åter till Dubrovnik och hoppade på en båt till 
halvön Cavtat, en timmes båtresa söderut efter kusten. En 
guide vi pratat med hade rekommenderat den. Hon hade rätt!

Cavtat visade sig vara en riktigt liten fin semesterpärla i ett 
mycket småskaligt format. Gott om restauranger, två mindre 
hamnar, fina hus och kyrkor, affärer, fantastisk glass. Här 
skulle man kunna tillbringa en hel semester. För att inte tala 
om baden!

Klostergång på ön LokrumEn av många badplatser på Halvön Cavtat



Game of Thrones
Den bejublade TV-serien från HBO, som även visas i SVT med en viss fördröjning, är delvis 
inspelad i Dubrovnik. Seriens Kings Landing hämtar en del scener här. Jag gick en guidad 
vandring på knappa två timmar där en guide visade var olika scener spelats in. Vi kunde jämföra 
med bilder ur TV produktionen hur det ser ut i verkligheten. Otroligt intressant att se hur miljöer 
görs om, hur moderna företeelser kläs in med vinrankor, målad scenografi passas in för att dölja 
t.ex en modern dörr med en tidstypisk. Och tillägg till filmklippen som animeras in i 
filmsekvenserna. Kommer att se avsnitten med observantare ögon nu.

Att rundvandringen dessutom 
innehöll kompletterande fakta om 
Dubrovnik var bara bra. 
Framförallt hur tänket och 
uppbyggnaden av försvars-
anläggningen (muren, forten, 
trappor, vatten- och 
matförsörjning,…) har 
genomförts. Som turist vandrar 
jag lätt i de upptrampade spåren. 
Här vandrade vi längs murens fot, 
efter vattenkanten, i källargångar 
och slitna bakgator. När perspek-
tivet ändras blir upplevelsen 
annorlunda. En klart prisvärd 
upplevelse. Att den sedan 
avslutades med att få sitta på
Kings Landings tron var inte helt 
fel!

Blackwater. 
Här har många scener 
spelats in. Snäva bildvinklar 
gör det möjligt att utnyttja 
samma plats till olika scener.

Walk of shame



Geografi
Tittar du på kartan över Kroatien så har 
landet en ovanlig form, jämfört med många 
andra länder. Som en hästsko ligger landet 
och omges/gränsar till många länder. Där 
Dubrovnik ligger är det bara någon timmes 
resa till länderna Bosnien Hercegovina och 
Montenegro. Följaktligen finns också gott om 
endagsresor till grannländerna. Vi valde att 
åka till Montenegro över en dag. Vackert, 
kuperat, slitet, amerikanska kryssnings-
turister i Kotor Bay och ryska turister i 
badorten Budvar efter Adriatiska havets 
kust.

Lite intryck från Montenegro finns under 
fliken Bildreportage. Vi tyckte det var väl värt 
pengarna och den långa dagen.
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Tur nog finns det mer att upptäcka. Fler båtturer 
på vattnet, den långa linbanan till berget högt 
ovanför Dubrovnik, fler goda maträtter (mycket 
italienska influenser, gott om skaldjursrätter, goda 
viner) och väldigt trevliga människor. Ett perfekt 
kortresemål.
Vi kommer tillbaka!

En av favoritrestaurangerna med utsikt över Blackwater och Kings Landing

Middag i de mysigt trånga gränderna
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