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KSSS Familjeeskader i Kroatien (Trogir), 24/6-1/7 2017, v 26.  

 

Häng med på KSSS medelhavseskader i den kroatiska skärgården i sommar! 

Följ med på en oförglömlig seglingsvecka med KSSS och Navigare! Tillsammans upplever vi det bästa 

från den kroatiska skärgården och träffar nya vänner - både både stora som små. Med på resan följer 

en erfaren eskaderledare och projektledare som anpassar programmet efter rådande väder och vind. 

Vi lägger ett stort fokus på att barn och ungdomar skall kunna få uppleva seglingsglädje och 

gemenskap och har därför tagit fram detta program skräddarsytt för KSSS medlemmar.  

Vi kommer under veckan att besöka snorkelvänliga naturvikar, trevliga små byar och äta härlig kroatisk mat på 

mysiga små tavernor. Att segla eskader är fullt ös ibland, men man får också gyllene tillfällen att sitta i 

sittbrunnen och tar det lugnt medan ungdomarna badar och blöter ner kompisens sittbrunn istället.  

Eskadern är en fantastisk seglingsform, inte minst när det gäller säkerhet. Vi har ett eskadermöte varje kväll där 

morgondagens rutt diskuteras och bestäms. Eskadern anpassas alltid helt efter vädret och följer den minst 

sjövana besättningens villkor, och vi hjälps alltid åt så att alla blir väl förtöjda och kan komma iland. Det finns en 

viktig regel: att alla barn upp till och med 12 år skall ha flytväst - alltid - och alla föräldrar hjälps åt att hålla koll 

på alla barn. När det gäller flytvästar finns inga undantag, men i övrigt finns det inga skrivna regler. Man kastar 

loss när man vill och det är fritt fram att ta en avstickare från eskaderprogrammet om man vill ha en egen dag 

med familjen.  

Vi landar på Splits flygplats där transferbuss möter och kör oss till Navigares marina Seget i Trogir. Båtarna 

kommer att vara tillgängliga för att checka in från kl 13.00 och under tiden som allt förbereds finns det 

möjlighet för alla spralliga barn och morgontrötta föräldrar att koppla av i marinans pool/restaurang. Vi räknar 

med att kunna kasta loss ca kl 15 och seglar då ca 1-2 h till första natthamnen som är i Drevnik Veli där vi äter 

hos Marco på Tramontana. 

Under veckan kommer 2-4 timmars seglingspass att varvas med badstopp, små etapptävlingar, jollerace, 

sightseeing i Hvar Stad, möjlighet till att göra avstickare för att åka Zipline mm… På fredag kväll kommer vi 

tillbaka till hemmahamnen i Trogir där skepparna gör en teknisk utcheckning av på båtarna. Veckan avslutas 
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med att vi tillsammans avnjuta en gemensam avslutningsmiddag på restaurang. Efter en tidig frukost avgår 

sedan transfer tillbaka till flygplatsen, alternativt kan ni med senare flyg utnyttja dagen genom att åka till 

Trogir, Split eller badvik.  

Lördag – Incheckning i Trogir. Segling mot Drevenik Veli 
Söndag – Frukost i Blue Lagoon och sen segling till VIS / Komiza på kvällen 
Måndag – Tidig uppstigning till Blue Caves sen nya äventyr och lunch i Stiniva och ankring eller boj på den lilla 
ön Bodocovic. 
Tisdag – Frukost, morgonbad och sen vidare till Plenkovic/Hvar för lunch, Scedro för ankring på kvällen. 
Onsdag – Tidig frukost i viken och sen segling till Laganini på ön Palminzana, där man badar och snorklar hela 
dagen. Lunch på restaurangen och sen taxibåt in till Hvar stad för middag på kvällen. 
Torsdag – Segling till viken Livke på Zolta och sen vidare till Bobovica/Milna på kvällen. 
Fredag – Vik på vägen för lunch och sen in till Trogir vid ca 1800 tiden. Avslutningsmiddag i byn vid 20.00. 
 

Programmet och seglingsområdet ger utrymme för om man vill segla tillsammans hela veckan eller göra egna 

avstickare. Möjligheten finns att antingen hyra in sig i en kabin ombord alternativt samla ihop familj och vänner 

och hyra hela båten. Boka er plats genom att skicka ett mail till boat@navigaremoments.se med era önskemål 

med rubrik "KSSS Eskader" eller ring 020-820 820 så får ni hjälp med att hitta ett upplägg för er. 

Detta ingår:  

● Kojplats ombord Sun Odyssey 509 alt. Oceanis 48. Byggår 2013-2014. 

● Transfer (under vissa tider) 

● Slutstädning, jolle med utombordare, sänglinne, handdukar, flytvästar 

● Wifi ombord 

● Prioriterat incheck vid ankomst 

● Eskaderledning 

● 1 gemensam middag (inkl. 1 glas vin/öl/läsk) 

● Kroatisk turistskatt 

Diesel efter förbrukning, hamnavgifter, eventuella extra utflykter/inträden, mat- och dryckeskostnader 

tillkommer att betala på plats:.  

Pris per person: 7 999 SEK 

Pris per barn, max 12 år: 6 499 SEK  

(Observera att barn oavsett ålder räknas in som besättningsmedlem och båtens maxkapacitet är 10-12 

personer. Singelkabin efter tillgänglighet). Vv uppge antal personer samt barnens födelsedatum för bästa 

matchning.  

För er som önskar hjälp med att boka flyg till Split, ring: 020-820 820 (Navigare Moments).  

För mer detaljer om båtmodellerna, klicka nedan: 

Sun Odyssey 509, 2013 

Sun Odyssey 509, 2014 

Oceanis 48, 2014  

För vanliga frågor, se: www.navigaremoments.se/segling/vanligafragor/ och för mer information om KSSS 

övriga eskadrar till Åland, S:t Anna och Gotska Sandön, se http://www.ksss.se/eskader.  

Ge dina barn ett härligt seglingsminne! 

Segla KSSS familjeeskader i år!  
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