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Podgora... prinsessen av Adriaterhavet

Podgora... prinsessan av Adriatiska

Podgora... Prinsesse af Adriaterhavet





I hjertet av den Kroatiske 

kysten finner du Podgora, et 

feriemål laget spesielt for deg. 

Velkommen til denne økologiske 

delen av Adriaterhavet, hvor 

solnedgangen inneholder 

hundrevis av farger, og om 

morgenen blir du vekket av 

lukten av natur.

Velkommen

Mitt på den Kroatiska kusten 

finner du Podgora, ett 

semestermål som gjort för dig. 

Välkommen till den ekologiskt 

rena delen av Adriatiska havet, 

där solnedgången består av 

hundratals färger och doften av 

natur väcker dig varje morgon.

I selve hjertet af den Kroatiske 

kyst finder du Podgora, et 

feriemål til netop dig.

Velkommen til den økologisk 

mest mangfoldige del af 

Adriaterhavet, hvor solen 

skinner i alverdens nuancer, 

og duften af natur vækker dig 

om morgenen.

Välkommen

Velkommen





Podgora er en naturlig oase av 

idylliske drømmer. Dine 

forventninger vil bli oppfylt med 

den rike variasjonen i sjøen, den 

varme berøringen fra solen, og 

den sterke duften av den 

middelhavske vegetasjonen. 

Uansett hva du forventer av din 

ferie, Podgora er det rette valget.

Podgora er det 
rette valget

Podgora är en idyllisk oas för 

turism och naturupplevelser. 

Det kommer att fylla dina 

förväntningar med havets rike-

domar, solens varma beröring 

och väldoften av Medelhavets 

vegetation. Vad du än har för 

förväntningar på semestern är 

Podgora det rätta valet.

Podgora är det 
rätta valet

Podgora er en naturlig og 

idyllisk turistoase. Dine 

forventninger vil blive opfyldt 

med havets mange muligheder, 

solens varme stråler og den 

stærke duft fra Middelhavets 

vegetation. Hvad end du 

forventer af ferien er Podgora 

det rigtige valg.

Podgora er det 
rigtige valg





När du vaknar upp är det aldrig långt 

till en njutning av Dalmatien: 

traditionella fiskspecialiteter, sång, 

utvalda viner och god stämning.

Som man säger här: „Allt som Gud 

och natur har gett oss – är bra“.

Uansett hvor du våkner om morgenen 

kan du nyte den Dalmatinske 

atmosfæren, rik på tradisjonelle 

fiskespesialiteter, sanger, utsøkte 

viner og god stemning. Alt som er en 

naturgave fra Gud er en god ting.

Hvorend du nyder morgenstunden vil 

det være med velbehag i den 

Dalmatinske atmosfære omgivet af 

lækre fiskespecialiteter, sang, 

udvalgte vine og godt humør.

Alt hvad der er en naturlig gave fra 

Gud er en god gave. 

Medelhavets 
charm

Middelhavets 
sjarm

Middelhavets 
charme



Her er alt tilgjengelig for deg. Podgora er stedet for 

komplett avslapning. Det starter med en deilig frokost og 

fortsetter med en svømmetur i et hav som er så rent som 

en dråpe av det klareste springvann. 

Her forenes jordens sjarm i en fortryllende kombinasjon 

med saltsmaken fra sjøen, alltid i harmoni, med bevarte 

og naturlige omgivelser som er viktig for vår livskvalitet.

Fullstendig 
avslapning

Här är det nära till allt, upplevelser och synintryck. Podgora 

är platsen för fullständig avslappning – efter en utsökt 

frukost kanske du väljer att tillbringa hela dagen med att 

bada i ett hav  klart, likt det renaste källvattnet. 

Där land och hav möts uppstår en berusande harmoni 

och vi är måna om att sköta om och bevara den naturliga 

miljön som för oss betyder livskvalitét

Fullständig 
avslappning

Her er alt muligt med et knips med fingrene. Podgora er 

stedet for total afslapning, begyndende med en lækker 

morgenmad og derefter en svømmetur i havet der er sa 

rent som en dråbe af det klareste kildevand. 

Her bliver jorden kombineret med den fortryllende salte 

havduft, altid i harmoni, da et naturligt baseret miljø er 

essentielt for livskvaliteten.

Total 
afslapning







I Podgora er organisert turisme en nesten hundre år 

gammel tradisjon. I tillegg til private hus, leiligheter og 

rom finnes også hoteller.

Uansett hvor du bor vil gjestfrie verter ta imot deg på 

en måte som viser Middelhavets sjarm. Bostedene er 

bygget etter gammel arkitekturrisk tradisjon. 

Soloppgangen i Podgora er en hymne til hver ny dag.

Tradisjon

I Podgora er traditionen med organiseret turisme 

næsten 100 år gammel. Foruden private villaer, 

lejligheder og pensionater har vi også bygget hoteller.

Hvor end du beslutter dig for at bo vil gæstfrie værter 

modtage dig med Middelhavets charme.

Her er vores arkitektoniske arv dybt indhyllet i tradition.

Solopgangen i Podgora er en symfoni dedikeret til hver 

ny dag.

Tradition

Podgora har en nästan 100-årig tradition av turism och 

erbjuder både privat boende i form av villor, lägenheter 

och pensionat samt ett flertal hotell - samtliga bara ett 

stenkast från havet. 

Var du än bor, tar gästvänliga värdar emot dig med 

Medelhavets charm.. Traditonen är djupt inrotad även i 

den lokala arkitekturen. Varje soluppgång i Podogra är 

som en hyllning till den nya dagen.

Tradition









Fokuset på havet och fisket yttrar sig 

i två nya hamnar, Porat och Čaklje, 

med över 360 båtplatser. Från 

hamnarna erbjuds båtutflykter till 

närliggande öar t.ex. Brač, Hvar, 

Korčula och Mljet. Podgora ligger 

mellan Split och Dubrovnik - städer 

med ett rikt kulturarv. Inte långt häri-

från ligger även Marias Kloster 

i Međugorje.

Fokuset på havet og fiskeindustrien 

har hatt innflytelse av utbyggingen av 

to nye havner, Porat og Čaklje, med  

over 360 fortøyningsplasser. Noen 

av disse er beregnet for turister som 

kommer sjøveien. Vi kan også tilby 

utflukter til øyene Brac, Hvar, Korcula 

og Mljet. Podgora ligger mellom Split  

og Dubrovnik, byer fulle av kulturarv 

og Marias hellige sted i Medjugorje er 

ikke langt unna.

Fokus på havet og fiskeindustrien har 

medvirket til anlæggelsen af to nye 

havne: Porat og Čaklje med over 360 

pladser. En del af pladserne er 

beregnet til hav turisme. Vi tilbyder 

også muligheden for bådture til 

øerne: Brac, Hvar, Korcula og Mjet. 

Podgora er beliggende mellem Split 

og Dubrovnik, byer med en righoldig 

kulturhistorisk arv. Derudover er 

Mary’s Kloster i Medjugorje ikke 

langt væk.

Havet 
i fokus

Fokus 
på havet

Fokus 
på havet





På byens hellige dag for feiring av 

St. Vincent kan du i gamle Podgora få 

delta i en stor folke-og kirkefest som 

gir nytt liv til kropp og sjel. De mest 

betydningsfulle kulturmonumentene 

er ”Svih Svetih” (alle helgens) kirke, 

bygd i 1764.,og kirken ”Srca Isusova” 

(hjertet til Jesus). Denne kirken er 

bygd i 1804.

Folke-og kirkefest

På byens helligdag for Sankt Vincent 

kan du i øvre Podgora deltage i den 

store nationale og hellige festival 

til genopladning af krop og sjæl. 

De mest betydningsfulde kulturelle 

monumenter er “Svih Svetih“ 

(Alle Helgenskirken) bygget i 1764. 

og den barokke “Srca Isusova“ 

(Jesus Hjerte) kirken bygget i 1804.

Folk- och kyrkofest 

På dagen av Podgoras beskyddare, 

den helige Vincencs dag, är du 

välkommen att delta i den stora 

folk- och kyrkofesten i Övre Podgora 

och pigga upp både kropp och själ. 

De mest betydelsefulla kulturella 

monumenten är Alla Helgons Kyrka 

(“Crkva Svih Svetih”) byggd 1764 

och den baroka Jesus Hjärtats Kyrka 

(“Crkva Srca Isusova”)  byggd 1804.

National og hellig 
festival



For den aktive ferie har vi bygget et sports senter 

for tennis, volleyball, basketball og boccia. Vi tilbyr 

også vannsportsaktiviteter som vannski, windsurfing 

og vannscooter. I tillegg kan du ta et av våre kurs for 

vannski eller dykking. Bli med oss ut på det blå hav. 

Podgora har et vell av mulig heter.

Mange 
mulig heter

Många 
möjligheter

För den som vill ha en aktiv semester, väntar tennis-, 

volleyboll- och fotbollsplaner. Eller varför inte spela 

boule. Vattensporterna som erbjuds är bl.a  surfing, 

vattenscooter och parasailing. Våra instruktörer kan 

lära dig att åka vattenskidor och prova på dykning. 

Följ med på en upptäcksfärd i det djupa blå. Många 

möjligheter väntar på dig i Podgora.

En komposition 
af forskelligheder

Til den aktive ferie har vi et sportscenter klar med 

mulighed for tennis, volleyball, basketball og boccia. Af 

vand aktiviteter tilbyder vi: vandski, windsurfing, samt 

udlejning af motor-og speedbåde. Hvis du ikke er øvet 

i ovennævnte sportsgrene, tilbyder vi træning på vores 

vandski-og dykkerskole. Lad os sammen udforske 

det dybe blå hav. Podgora er en unik komposition af 

forskelligheder







Det geografiska läget skapar 

möjligheter för oväntade upplevelser. 

Exempelvis är det inte långt från det 

azurblå havet till Biokovo- bergets 

höga toppar. I nationalparken Biokovo 

annordnar vi bergsklättring, fotosafari 

och jaktturism, allt efter era önskemål 

och ork. Väl uppe i bergen kan den 

äventyrslystne välja att ta sig ner 

luftvägen med glidflyg eller hängflyg. 

Den försiktige väljer istället en 

behaglig långpromenad nerför 

sluttningar omringade av hundraåriga 

olivträd, vinrankor och fikonträd.

Vårt turprogram er så mangfoldig at 

vi kan føre deg fra det asurblå havet 

til toppene av fjellkjeden Biokovo. Vi 

organiserer fjellklatring, fotosafari og 

jakt i denne vakre naturparken, som 

tilbyr aktiviteter som passer alles 

interesser og fysiske form. Modige og 

eventyrlystne kan sette utfor toppen 

av Biokovo i hanglider, fallskjerm eller 

paraglider. De mer forsiktige kan gå 

stier ned fjellsiden,  omringet av for-

skjellig vegetasjon som flere hundre 

år gamle oliventrær , vinranker og 

fikentrær.

Mulighederne for rejseoplevelser er 

omfattende, vi kan på kort tid føre 

dig fra det azurblå hav til toppen 

af Biokovo bjergene. Vi arrangerer 

bjerg-bestigning, foto safari og jagt i 

naturparken, som tilbyder aktiviteter 

der passer til enhvers interesser og 

fysiske formåen. Modige og dygtige 

eventyrerer kan komme til foden af 

Biokovo med faldskærm, dragefly 

eller paraglider.

De mere forsigtige kan lade stierne 

føre dem ned forbi grønne bjergsider 

med flere hundrede år gamle oliven-

træer, vinmarker og figentræer.

BiokovoBiokovo Biokovo







Du kan semestra här året runt. 

Klimatet är milt och badsäsongen 

sträcker sig från maj till oktober. Inte 

ens havet säger farväl utan alltid 

på återseende! 

Her kan du feriere året rundt. Dette 

sørger det milde klima og et hav, som 

er egnet for bading fra mai til oktober, 

for. Her sier aldri havet adjø, det sier 

alltid på gjensyn!

Her varer ferien hele året, p.g.a. det 

milde klima og havet hvor man kan 

bade fra maj til oktober.

Her siger havet aldrig farvel det siger 

istedet på gensyn!

På återseende!På gjensyn! På gensyn!
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