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15 dagen / 14 nachten
halfpension

Vertrekdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

23 april 22 € 1285

04 juni 22 € 1420

16 september 22 € 1350

23 september 22 € 1300

Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskamer
- 23/04, 16/09 & 23/09
- 04/06

 € 255 
 € 280 

Supplement zeezicht Hotel Vapore Neum  € 15 
Supplement zeezicht Hotel Vapore Neum (single)  € 30 
Toegang Plitvice-watervallen  € 45 
Opstapplaats: G

Dag 1 • België - Deggendorf
We rijden naar Deggendorf en overnachten in het ****hotel The Rilano Deggendorf.
Dag 2 • Deggendorf - Trakoscan 
Onderweg houden we halt in Trakošcan voor een bezoek aan het mooiste kasteel van Kroatië (facultatief ± € 6 pp). Aansluitend zetten we 
onze tocht verder naar het ****hotel Trakoscan (of gelijkwaardig).
Dag 3 • Trakoscan - Zagreb
‘s Ochtends leidt onze gids ons rond in Varazdin, bekend om zijn mooie barok- en rococopaleizen. In de namiddag reizen we door naar 
Zagreb. In de Kroatische hoofdstad ontdekken we o.a. de wijken Kaptol en Gradec.
Dag 4 • Plitvice
Vandaag verkennen we het nationaal park van Plitvice. 16 fel turquoise meren zijn hier met elkaar verbonden door maar liefst 92 watervallen. 
De uitzonderlijke schoonheid van de meren, de fauna en flora met hun contrasterende kleuren, de dichtbeboste bergen en de gezonde 
berglucht vormen een ideaal decor voor een adembenemende wandeling (facultatief, te reserveren bij inschrijving ± € 45 pp). We logeren in 
het ***hotel Mirjana & Rastoke in Slunj (of gelijkwaardig).
Dag 5 • Plitvice - Knin - Neum
We rijden zuidwaarts door het Dalmatische binnenland. Rond de middag bezoeken we Knin, bekend vanwege het middeleeuwse fort. We 
maken een wandeling en bezichtigen de orthodoxe kerk. Vervolgens doorkruisen we Dalmatië en steken we de grens over naar Bosnië-
Herzegovina waar we onze intrek nemen in het ****hotel Vapore.
Dag 6 • Dubrovnik
We nemen vandaag ruim de tijd om Dubrovnik te ontdekken. De ommuurde stad vol kronkelende straatjes en gezellige pleintjes staat 
meer dan terecht op de Unesco-werelderfgoedlijst. Interessante bezienswaardigheden zijn o.a. de stadsmuren, de kathedraal en het 
rectorenpaleis. In deze ‘Parel van de Adriatische Zee’ genieten we verder van een vrije namiddag.
Dag 7 * • Mostar
We zetten onze rondreis verder naar de stad Mostar, met als bekendste symbool de sierlijke brug “Stari Most”. We kuieren door het oude 
centrum en brengen een bezoek aan één van de moskeeën (facultatief ± € 3 pp). Via Medurgorje keren we terug naar Kroatië. Onderweg 
kunnen we nog genieten van een wijnproeverij met hapjes (facultatief ± € 10 pp).
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 8 • Neum - Split - Sibenik
Na het ontbijt reizen we verder door naar Split, vooral bekend door het paleis van Diocletianus. Dit wonderbaarlijke paleis vertelt het verhaal 
van 17 eeuwen bouwkunst. De oude eclectische binnenstad is een labyrint van smalle straatjes en pleinen. De volgende drie nachten 
verblijven we in een ****hotel van de groep Amadria Park Hotels.
Dag 9 • Zadar - Krka
In de voormiddag maken we kennis met Zadar. Deze charmante binnenstad herbergt Romeinse en middeleeuwse bezienswaardigheden. Na 
het vrij middagmaal zetten we onze rit verder naar Skradin voor een bezoek aan de watervallen in het Nationaal Park Krka (facultatief ± € 21 pp).
Dag 10 • Sibenik
Vandaag gaan we op excursie naar het historische Sibenik. De trekpleister hier is de Sv. Jakova kathedraal (facultatief ± € 4 pp). Ook hier 
voorzien we een vrije namiddag, ideaal om een leuk souvenir te kopen of te genieten van een lekkere rakija op een zonovergoten terrasje.
Dag 11 • Sibenik - Opatija - Porec
De mondaine badplaats Opatija - ook wel het Nice van Kroatië genoemd - bestaat uit een bonte mix van villa’s in verschillende kleuren en stijlen. 
We nemen voldoende de tijd om ons te verwonderen aan de lokale luxe. Tegen de avond rijden we naar Porec en logeren we in een ***hotel.
Dag 12 * • Rovinj - Pula
We starten de dag in Rovinj, waar het Venetiaanse verleden nog overal zichtbaar is. Tijdens een stadswandeling bezichtigen we de oude 
stad en de haven met de veelkleurige batanas. In de namiddag verwonderen we ons in Pula, met als hoogtepunt het Romeinse amfitheater 
(facultatief ± € 7,50 pp).
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 13 * • Porec
Op het programma staat een wandeling naar het centrum, waar we een bezoek brengen aan de Euphrasiusbasiliek, bekend om zijn prachtige 
mozaïeken (facultatief ± € 6,50 pp). Onze vrije namiddag vullen we naar believen in.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 14 • Porec - Deggendorf
We zetten onze terugtocht naar België in richting Duitsland, waar 
we de nacht doorbrengen in het ****hotel The Rilano Deggendorf.
Dag 15 • Deggendorf - België
Via de autosnelwegen reizen we door Duitsland. Na de middag 
keren we terug naar België.

HOTELS *** & ****
Ligging: de meeste hotels zijn vrij centraal gelegen
Uitrusting: mooie verblijfshotels met restaurant, bar, veelal met lift, 
sommige met zwembad of strand, wifi, comfortabel ingerichte kamers met 
bad of douche, toilet, telefoon en tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ‘s avonds 3 gangenmenu of buffet
INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 15e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 
VREEMDE MUNT
• Kroatische kuna, Bosnische mark
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Loontrekkenden en zelfstandigen dienen document B.Y.11 aan te vragen bij 

hun mutualiteit
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
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GROTE RONDREIS DOOR KROATIË

Kroatië


