Reisemål

Baska Voda
Vi er en gjeng med MC-entusiaster, blant annet fra Osloklubben MCEK, som har begynt å komme opp i sjels år og
alder og som il Presidente Paulsen pleier å si: - når’u er dau
så er’u dau frøktelig lenge. Dermed fant vi ut at om vi skal
få en bra MC-alderdom så må vi gjøre noe med det nå.
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Vi gikk da til det drastiske skritt å kjøpe hus i
Kroatia. Nærmere bestemt i Baska Voda, som ligger
ved Makarska Riviera, ca. 4 mil syd for Split. Med
årenes har vi også begynt å bli litt latere, og lei
av motorveikjøring, så vi har også gått til innkjøp
av noen Yamaha XT 600/660 som vi har stående
der nede.

Vakkert område
Området rundt Baska Voda er virkelig et ﬂott
rekreasjonsområde for motorsyklister. Rett bak
huset, som ligger 100 meter fra Adriaterhavet, ligger
Biokova fjellkjeden med sin høyeste fjelltopp på 1765
moh. Opp hit er det fullt mulig å kjøre med vanlig
motorsykkel. Jeg har nå kjørt ned til Kroatia i 35 år
og man kan kjøre utrolig mange turer rundt i området

uten å treffe på de samme stedene.
En tur jeg liker spesielt godt er å kjøre nordover til
byen Omis. Derfra følger jeg elven Cetina oppover i
landskapet og stopper gjerne på en av restaurantene
langs elven for å spise fersk ørret fra elva. Jeg kan
også anbefale en rafting-tur nedover elven eller
kajakk padling. Veiene er laget uten noen form for
linjal - altså bare svinger. Her fatter vi virkelig hvorfor
motorsykkelen ble oppfunnet.

Øy-hopping med MC
En annen favoritt er øy-hopping med motorsykkel.
Øyene rett utenfor Baska Voda heter Brac og Hvar
og det går ferger fra Makerska, som ligger 8 km fra
Baska Voda, og fra Split. Brac er kjent for sine mange
marmorbrudd, så det ﬁnnes en rekke ﬂotte skulpturer

å se på. Dessuten er det nesten bare svingete veier
her også. Brac har Kroatias mest kjente strand,
Bol, som ser ut som et nebb som går ut i sjøen.
Stranda forandrer seg fra dag til dag på grunn av
havstrømmer.
Hvar er Kroatias lengste øy - ca 50 km i luftlinje
- men regn med å bruke minst 4 timer fra nord til sør,
for her er det nemlig bare svinger! Det dufter herlig av
lavendel langs hele kjøreturen. Dette er den øya med
mest soltimer i Kroatia; mer enn 2.700 timer i året,
så her kan man ”stekes”. Mange av byene på øya er
også verd et besøk. Jeg nevner noen: Jelsa, Stari, Grad
og Hvar by, som er en middelalderby med ringmur.

Baska Voda

Baska Voda er en vakker liten by som ligger 40 km syd for Split
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Vi valgte MC-hus i Baska Voda nettopp fordi
mulighetene er så mange. Vi har ca 100 skritt til
strandpromenaden hvor det er ﬂust med restauranter,
kafeer og butikker. Etter 200 skritt står vi med vann
til knærne. Her er det strandbarer for de som liker en
liten forfriskning. Strandpromenaden er belagt med
marmor og det er palmer hele veien.
Det er jo ofte slik at damene kan ligge på stranda
ganske lenge (dagesvis!). Da kan jo vi som vil kan ta
en tur med motorsyklene. Stedet vårt er bygget opp
av motorsyklister og derfor ﬁnnes det egen, låsbar
MC-parkering ved siden av huset. Motorsyklene kan
bli håndvasket for 30 kuna (ca. 33 kroner) litt opp
i bakken.
Huset har stor have med blant annet pergola av

Kroatia

Typisk gatemiljø i Baska Voda

Området har ﬂotte strender

To av motorsyklene våre parkert på gårdsplassen utenfor huset

De bratte fjellene har fantastiske MC-veier!

drueranker som gir skygge, stort langbord med plass
til mange personer og i enden av dette en kjempe
utegrill. Her kan man steke hele lam eller gris om
ønskelig. Råvarene får man kjøpt hos byens beste
slakterbutikk, ca. 100 meter ned i gata. Hagen har
en del frukt som lemon, sitron, kiwi, druer, klementin
og granatepler.
En ting man må være klar over i små kroatiske
byer er at det i bykjernen må det være stille fra kl.
23.00 fordi folk gjerne skal tidlig på jobb. Men på
strandpromenaden og kafeene er det gjerne liv ut i
de små timer. Strandbarene er åpne så lenge det er
folk der.

Huset vårt
Det er 5 leiligheter i huset med plass til 2-5 personer
i hver leilighet. Til sammen er det 20 plasser pluss
ekstra senger. Vi leier gjerne ut både motorsykler
og leiligheter til andre motorsykkel folk. Det er
stort sett MC-folk i huset fra mars til november.
For forhåndsbooking er det bare å ringe Glum
på telefon 0047 48990699 eller kontakte oss på
epostadresse roald.morbech@gmail.com
Overnatting for bare en natt eller to når man
først er i området kan ordnes ved å kontakte vår
engelsktalende kroatiske venn, Zoran Marcovich, på
telefon 0038 5912094222.
Vi ønsker norsk motorsyklister hjertelig velkommen
til det nydelige stedet vårt i Baska Voda. Les mer på
nettstedet vårt http://home.no/baskavoda

Jørgen og kjæresten koser seg på terrassen
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