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8 dagen / 7 nachten
halfpension + 2 middagmalen

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

19 april 22  € 1180

16 juli 22  € 1385

11 oktober 22  € 1199

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer
- 19/04
- 16/07
- 11/10

 € 105
 € 170
 € 110

Opstapplaats: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Ston - Mali Ston - Neum
Vanuit België vliegen we naar Dubrovnik, waar onze plaatselijke Nederlandstalige reisleider ons verwelkomd. We rijden in onze Premium 
autocar gelijk door naar Peljesac, het grootste schiereiland van Dalmatië. Het gebied van de Baai van Ston behoort tot een beschermd 
natuurpark en staat bekend voor de zoutwinningsgebieden en de vele mossel- en oesterkwekerijen. Hierdoor is de omgeving een waar 
culinair paradijs. Na de mossel- en oesterproeverij in Mali Ston bezoeken we de muur van Ston. Aansluitend vervolgen we onze weg naar 
Neum in Bosnië-Herzegovina. Tegen de avond ne nemen onze intrek in het ****hotel Sunce.

Dag 2 • Cilipi - Cavtat
In Cilipi wordt er na de zondagse misviering op het plein voor de Sint-Nicolaaskerk onder begeleiding van Slavische muziek een folkloristische 
show opgevoerd. Op de plaatselijke markt kunnen we vrijblijvend originele souvenirs kopen. Na de middag maken we en wandeling door 
Cavtat, één van de oudste steden van Dalmatië.

Dag 3 • Mostar
We trekken verder door het binnenland van Bosnië-Herzegovina en brengen een bezoek aan Mostar, opgenomen op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco. De bonte mix van invloeden uit de Balkan en Turkije maken deze stad zeer bijzonder. Het bekendste symbool van deze stad is 
de ‘Stari Most’, een sierlijke brug gebouwd door de Ottomanen. We maken een geleide wandeling door het oude centrum en brengen een 
bezoek aan een moskee en het Turks huis.

Dag 4 • Dubrovnik
Vandaag staat Dubrovnik, de parel van de Adriatische Zee, op het programma. Het oude stadsgedeelte aan het water, waarvan de stevige 
stadsmuren de indruk van een fort wekken, weerspiegelt ook de statigheid van een lang en stijlvol architecturaal verleden. Binnen die muren 
zijn de historische bezienswaardigheden letterlijk tegen elkaar aangebouwd: kathedralen, kloosters, musea, torens, …

Dag 5* • Neum
We genieten van een ontspannende vrije dag in Neum, inclusief een middagmaal in het hotel. ’s Avonds dineren we in een plaatselijk 
restaurant met aansluitend een folklore avond.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Orebic - Korcula
Na een verkwikkend ontbijt zetten we koers naar het stadje Orebic, waar we de veerboot nemen naar Korcula. Dit eiland is een unieke 
combinatie van prachtige natuur, duizenden jaren van culturele traditie en modern toerisme. Door de prachtige stranden, eeuwenoude 
olijfbomen en wijngaarden en schilderachtige pittoreske dorpen werd dit eiland uitgeroepen tot één van de tien mooiste eilanden ter wereld. 
In de namiddag brengen we een bezoek aan de wijnkelders van Matusko. We sluiten deze boeiende rondleiding af met een degustatie.

Dag 7 • Neretva Vallei
We rijden landinwaarts naar de Neretva vallei, een echt verborgen juweeltje. Dankzij het water van de Neretva rivier is het een groene 
oase van bomen, planten en wijngaarden. Tijdens een onvergetelijke boottocht door de kanalen en moerassen worden we getrakteerd op 
een drankje en heerlijk gedroogd fruit. Na het bezoek aan een mandarijnplantage trekken we verder naar een lokaal restaurant waar we 
onder muzikale begeleiding volop genieten van een uitgebreid middagmaal (vis of vlees, ¼ l wijn en ¼ l water inbegrepen). Alvorens we 
terugkeren naar het hotel laten we ons nog even bekoren door het historisch erfgoed in de antieke stad Narona.

Dag 8 • Neum - Dubrovnik - België
We genieten nog van wat vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor onze vlucht naar België.

Opgelet: de volgorde van het programma kan aangepast worden, dag 1 en dag 8 zijn afhankelijk van de vluchturen

HOTEL SUNCE****
Ligging: in het centrum van de populaire badplaats Neum, niet ver van het 
strand
Uitrusting: 24-uursreceptie, bar, restaurant, lift, gratis wifi, buitenzwembad 
(seizoensgebonden), volledig vernieuwde kamers met zeezicht, badkamer 
met bad of douche, satelliet-tv, airco en balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds buffet met nationale en internationale 
gerechten

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis naar de luchthaven en terug
• Vlucht van België naar Dubrovnik en terug
• Vervoer met een ***** ROYAL CLASS autocar
• Halfpension vanaf 1e dag avondmaal t.e.m. 8e dag ontbijt
• Uitstappen zoals beschreven
• Toegangen: mossel- en oesterproeverij, muur van Ston, moskeeën en 

Turks huis Mostar, boot naar Korcula, bezoek wijnkelder Matusko met 
proeven, bezoek Dubrovnik, folkloristische avond met maaltijd in plaatselijk 
restaurant, folklore in Cilipi, archeologische site Narona

• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige plaatselijke gids

VREEMDE MUNT
• Kroatische kuna
• Bosnische mark

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
• Loontrekkenden en zelfstandigen dienen document B.Y.11 aan te vragen bij 

hun mutualiteit
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ADRIATISCHE ZEE & 
KROATISCHE PARELS
Kroatië - Bosnië & Herzegovina


