
Kroatien och Venedig september 2016 
En resedagbok

Torsdag 1 sept 2016. Varmt 

Sen avresa från Arlanda med Solresor till Kroatien, Istrien och Pula som flyplats. Själva skall vi till 
Porec ca 5,5 mil norrut – fågelvägen. På Arlanda träffade vi nästan grannar till oss. Branebys från 
Rösvägen. 

Resan funkade tillräckligt bra. Internationell besättning på deras flygbolag Primera Air. Engelska 
som cabinspråk. Bara ca 2,5 tim som flygtid - skönt. Bedrövligt att det tog nästan lika länge till vårt 
hotell – Valemar Rubin. Framme ca 23.00. Missade middagen. Fick lite kallskuret + bröd. Trist rum. 
Inte vad vi beställt. Klagade omgående. Får bli ett morgonuppdrag.

Fredag 2 sept. Varmt och full sol ca 27˚ 
Klagade på rummet, Besked efter 11.00. Åt frukost. Gick 
på välkomstmöte med Solresor. Bättre än vad det brukar 
vara. Bokade två, av oss inplanerade resor. En heldag 
med färja till Venedig och en runt i inlandet till bl. 
tryffelcentret. Kroatien är världens tredje största 
tryffelland efter Italien och Frankrike. Vi ser fram mot att 
pröva olika tryffelrätter under resan. 

Vi fick nytt rum. Nu är det bra med havsutsikt, hygglig 
balkong och standard. 

Gick till polen (gratis solstolar), därifrån är det 100 m till 
havet. Bara gå ner och doppa sig i ljummet, härligt salt 
vatten. Mycket bad. HÄRLIGT! Lunch i poolbaren.  

Promenerade strandpromenaden in till Porec. Ca 2,5 – 3 
km. Jättevacker strandpromenad kantad med pinjeskog 
där folk sökte skugga. Kort promenad i staden. 
Lilleputtåget hem kostade 10 Kn (1 HRK = 1,35 SEK).  

Middag på hotellet. Av någon anledning har vi valt 
halvpension. Kanske för att vara säkra på mat om vädret 
skulle hindra promenad in till staden. Stort hotell = stor 
matsal = många gäster = slamrigt. En fin 
utomhusveranda för mat finns. Härlig. Visade sig bli 
fullsatt fort.

Vårt rum

Hotell Valemar Rubin

Efter strandpromenaden med Porec i bakgrunden. 



Lördag 3 sept. Varmt ca 27˚ 

Badlivet fortsätter. Gick in till stan. Bakvägen (lite kortare). Gick 
ända ut på udden i g:a stan. Vackert. Såg en färja (katamaran) 
komma in. Krånglade oss runt bland gränder och kyrkor. Hittade 
en butik där vinet tappas upp från fat. Samma tillverkare som i 
flaska. Halva priset. Ca 19 Kn/l. Som ett hyggligt Husets vin. 
Köpte Merlot vin från Laguna. Får bli smuttvin på balkongen 
ibland. Hem för fortsatt badliv vid pool och i hav. Skönt.

Söndag 4 sept Mkt varmt, över 30˚ 

Upp kl 06.00 fvb till färjan. Frukostpåse från hotellet. Kö, pass- 
och tullkontroll innan embarkering på färjan. Kostade ca 600 kn/
pers.ToR. Tog ca 2,5 tim till Venedig. Det fanns en massa 
tilläggstjänster att köpa. Olika former av sightseeing.  

Vi var i Venedig för 16 år sedan. Ville återse ett par platser och 
promenerade istället. Besökte vårt gamla hotell (nostalgi) och 
gick till kyrkan San Geremia och kollade på Santa Lucia reliker. 
De ligger i en glaskista. I fjol var vi i Syracusa på södra Sicilien 
där hon föddes och också dödades för sin tros skull. Under 
korståget 1204 fördes hennes reliker till Venedig. I Syracusa var 
”kulten” kring henne mycket större. 

Vandrade runt i staden ganska långt från turistströmmarna. Åt på 
en liten trattoria efter en kanal. Tittade på farkoster, hus, 
människor, folkliv och naturligtvis kanaler och broar. Bara njöt av 
en alldeles fantastisk stad. Letade oss så småningom ner till 
Canal Grande och den kända Rialtobron. Prata om folkmassor! 
Att det var söndag + den årliga ”veteran”regattan gjorde nog sitt 
till. Fortsatte till San Marcusplatsen. Massor av folk, duvor, 
turister och musiker. Tänkte ta Vaporeton (vattenbussen som går 
på kanalerna – 7,5 euro/enkelresa) tillbaka till färjeläget. Inte så 
långt. Avstängt pga regattan. Nu blev det kris att hitta och hinna 
tillbaka. Inte direkt raka spåret.  

Personligt rekord. Svettiga landade vi ner på en restaurang med 
färjan inom synhåll. Aperol Spritzer blev belöningen. Gott, väldigt 
gott! Pass- och tullkontroll igen. Hemresevägen avstängd pga 
regattan. En omväg på 1 timme i trista industriområden. 

Väl hemma unnade vi oss pasta med svart tryffel på 
restaurant Gourmet i Porec. En av de mer välansedda. 
Onödigt gott!  

Denna dag registrerade stegräkningsappen nästan 2 mils 
promenad. Inte undra på att fötterna värker! Men kul var 
det! 

Santa Lucia i sin glaskista.



Måndag 5 sept. Mulet ca 20˚ 

Promenerade in till Porec. Köpte vykort och frimärken. 
Besökte turistbyrån. Letade rätt på marknaden. Även där 
såldes vin i lös vikt till medhavd flaska/dunk. Köpte färska 
fikon. Gick strandpromenaden hem Stannade på 
restaurangen halvvägs. Åt grillad bläckfisk fyllda med 
scampi. Mosad potatis och fräst spenat. Gott. Vacker utsikt in 
mot Porec. Låg vid poolen en stund. På kvällen satt vi på 
balkongen och beundrade häftigt åskväder.

Tisdag 6 sept. Mulet men varmt 

Prövade vid poolen ett tag. Promenerade sedan in till staden 
och letade rätt på San Nicola. Bästa krogen i Porec enligt 
turistbyråns broschyr Istrien Gourmet. Guiderna hade också 
rekommenderat den. Lunchdags. Krogen ligger utåt udden i 
g:a staden efter strandpromenaden, nära casinot. Bara en 
smal gata och lyxbåtar närmast oss. Dagens fiskmeny 3 
rätter, 99 Kn.  

OjOjOj! Den bästa lunch vi någonsin ätit för det priset. 
Friterade musslor med en liten sås, grillad bläckfisk med 
potatisstomp och fräst spenat. Precis samma som igår, men 
vilken klasskillnad! Till dessert ett par små bärmousse. Vi 
drack öl. Noga utvalt – mkt gott Hittade det på flygplatsen för 
30 Kn/st. Perfekt betjäning. Varför gick vi inte hit första 
dagen? Varför har vi köpt halvpension på hotellet? 

Avslutade dagen på hotellet. Åt sen middag. Jämförelsen 
med lunchen blev tung.

Ett glas vin på balkongen 
med utsikt mot solens färd 
över Adriatiska havet.  

Inte så tokigt!

Lunch på strandrestaurangens tak. 
Utsikt in mot Porec.



Onsdag 7 sept. Sol 27˚ 

Iväg på utflykt. Hämtning ca 09.00. Hämtade upp 
andra resenärer från andra hotell. Alla andra bodde 
mycket långt från närmaste huvudort/centrum Så 
långt att de aldrig lämnade hotellområdet. Värt att 
tänka på när man bokar resa hit. Verkar vara vanligt 
att många hotell ligger i ett hotell/rekreationsområde 
en bra bit (upp till över en mil) från närmaste 
bebyggda centrum. 

Första stopp i byn Groznjan. En tidigare döende by 
som vände trenden genom att erbjuda lättnader för 
hantverkare, konstnärer mfl att bosätta sig där. En 
medeltida helcharmig by med ateljeer, verkstäder, 
restauranger överallt. Definitivt värt ett besök. 

Sedan till byn Livade. Tryffelns Mekka i Kroatien. Det 
var här i skogarna som världens största vita tryffel 
hittades av Herr Zigante för inte så länge sedan. 
Starten på en idag stor industri. Vi besökte hans 
butik, smakade på olika tryffelprodukter (utblandade 
med annan svamp eller oliver). Köpte lite hel svart 
tryffel för vintriga kvällar. Ser fram mot det. 

Fortsatte till bergbyn Motovun. Bussen parkerades 
vid bergets for. En liten buss tog oss vidare uppåt. 
Promenad de sista ca 300 meterna uppför den smala 
gatan. Vackert, köpte en glass men lite väl 
tillrättalagt. Häftig utsikt över tryffeldalen och byn 
Livade nedanför i dalgången. 

Lunch hemma hos en gårdsrestaurang i byn Grzini, 
halvvägs till Pula. Bönsoppa, istrienpasta med kött 
och en friterad brödefterätt (lite dounutsliknade) som 
lär vara väldigt typiskt. Här lyste det slaviska köket 
igenom. Stadigt och lantligt. Surt lantvin i karaffer. 
Som en bordgranne sa; Det krävs en liter för att börja 
kunna dricka det. En erfarenhet rikare. 

Lång hemresa för att släppa av andra resenärer. 
Lärorikt för nu har vi sett en stor del av Istriens 
inland. Bitvis vackert, oftast mycket slyig lövskog och 
inte mycket att se. Kuststäderna verkar vara mycket 
vackra. Gäller bara att bo på ett praktiskt avstånd 
från dem. Vägarna smala och krokiga. En del betal-
motorvägar – alldeles utomordentliga. 

Åt sen middag på San Nicola. Såååå bra. Skaldjur 
igen. Pratade med ägaren som visade sig älska 
Henning Mankells böcker. Jättetrevlig!

En av alla gränder i byn Groznjan.

Utsikt från bergbyn Motovun över ”tryffeldalen” med byn 
Livade i fjärran.

Livade

Ägaren själv till San. Nicola

Efter kajen i Porec



Torsdag 8 sept. Sol 

Checkade ut. Förvarade väskor i ett bagagerum. Låg vid poolen hela dagen. Blev lite passivt. Det 
fanns ett duschrum att utnyttja innan hemresa. Trångt och primitivt, fanns tydligen andra som var 
bättre. Blev hämtade ca 17.00. Lång transfer till flygplatsen. 

Det positiva var att butiken på flygplatsen hade sympatiska priser. Kanske inte världens största 
utbud men hemförseln följde EUs regler om 10l sprit/EU medborgare mm. Blev ändå inte så mycket 
men mungiporna var uppåt på de flesta. Liten flygplats. Vi var det enda avgående flygplanet vid 
denna tidpunkt. 

Landade på Arlanda ca 23.30. Hemma ca 01.30. 

Nöjda och glada med det mesta. 

Lasse & Ulla

Porec i kvällsbelysning

Restaurang Gormet i Porec. ”Lilleputt” tåget mellan Porec centrum och hotellen. Skönt 
ibland när fötterna protesterade.


