P R I M A T O U R S

Kroatië

Wonderlijk mooi

Deze rondreis is een pareltje in ons aanbod! Een schitterende kust met talloze idyllische eilanden, een mengelmoes van culturen en een heerlĳke, zuiderse keuken maken van Kroatië echt een land om te ontdekken. Iedereen
die langs de Kroatische kust reist, zal betoverd zĳn door de zinnenstrelende Adriatische Zee. U ervaart de unieke
schoonheid van de karstgebieden bĳ de Plitvicemeren en de watervallen van Krka. Dubrovnik, de ‘parel aan de
Adria’, met zĳn authentieke, historische binnenstad en ook Split, waar Romeinse keizers voor een stukje UNESCO
Werelderfgoed hebben gezorgd, zullen u zeker weten te bekoren. Een rustige en comfortabele ontdekkingstocht
langs ongerept natuurschoon, met de ontdekking van middeleeuwse stadjes. Sretan put! Goede reis!

Kroatië 8 dagen
Begeleide rondreis
Vliegtuig heen en terug.

Kroatië wonderland...
PROGRAMMA
1e dag (D) Heenreis
Vertrek vanuit onze opstapplaatsen naar de luchthaven van
Antwerpen voor de rechtstreekse vlucht naar Split, waar de
Carolus chauffeur ons opwacht. We vertrekken vanuit Split naar
ons 5*-hotel Admiral in Slano, waar we de eerste 3 nachten zullen
verblijven.
2e dag (OLD) Verkenning op het schiereiland Pelješac
Ston, gelegen op het schiereiland Pelješac, behoort tot één van
de indrukwekkendste middeleeuwse steden van Kroatië. De
stadskern is zeer compact, al kuierend ontdekt men de charme
en de pracht van dit stadje het best. Een inspannende wandeling
op de stadsmuren is zeker de moeite (ca. 70 kuna), want vanop
de hoogste wachttorens heeft men een prachtig uitzicht over de
vruchtbare vallei en de zoutpannen die tot de grootste van
Europa behoren. Ook behoort de streek tot de beste wijnregio’s
van Kroatië. In Mali Ston worden overheerlijke oesters gekweekt.
De schone zee vol mineralen die zich mengen met karst zoetwaterbronnen en de rijke zeebodem waarin plankton zweeft, maken
van deze baai de ideale biotoop.
3e dag (OD) Dubrovnik, juweel van het UNESCO Werelderfgoed
Dubrovnik, dat bestempeld wordt als de parel aan de Adriatische
Zee, is met behulp van UNESCO helemaal gerestaureerd. De stad
werd gesticht door de Grieken en groeide tijdens de Byzantijnse
en Venetiaanse overheersing uit tot een belangrijke havenstad.
Binnen de stadsmuren vinden we een schat aan cultuur en
historie. Tijdens een wandeling door het oude centrum krijgen de
belangrijkste monumenten onze aandacht: het franciscanenklooster met de oudste apotheek ter wereld, het Rectorenpaleis,
het Sponzapaleis, het standbeeld van Orlando, de fontein van
Onofrio en de kathedraal. In de namiddag geeft onze reisleider u
graag enkele tips of geniet u van wat vrije tijd.
4e dag (OLD) Het Slavische Šibenik &
de spectaculaire watervallen van de Krka
In een pittoreske, grillig gevormde baai waarin één van de
mooiste karstrivieren van Kroatië, de Krka, uitmondt, ligt Šibenik.
Deze oudste Slavische stad van Kroatië is een juweeltje aan de
Adriatische Zee en bezit een bijzonder fraaie, laat-gotische
kathedraal met Noord-Italiaanse invloeden. We laten ons tijdens
een stadswandeling door Šibenik aangenaam verrassen door
mooie gevels en gezellige pleintjes. Het Nationaal Park Krka,
bekend om z’n mooie watervallen is een wonder van
karstschoon. De watervallen van Skradinski Buk zijn de mooiste.
Over een lengte van 400 m storten de watervallen zich over 17
cascades de diepte in. Rondom deze watervallen loopt een

aangelegd en goed begaanbaar wandelpad. We verblijven de
volgende 4 nachten in 4*-hotel Olympia in Vodice.
5e dag (OLD) Het Romeinse Split
Split is één van de grootste havensteden aan de Adriatische Zee,
een belangrijke industriestad en het voornaamste culturele
centrum van Dalmatië. De bezienswaardigheden van de stad zijn
grotendeels samengepakt in het paleis van Diocletianus, hetgeen
het oude centrum van Split vormt. Aan de schilderachtige markt
van Split, gelegen in de omgeving van de Srebrna Vrata, aan de
voet van de Sint-Domniuskathedraal kan men kennismaken met
het dagelijkse leven van de inwoners en de gezelligheid van deze
stad. We keren tijdig terug naar het hotel zodat u kan genieten
van de faciliteiten van het hotel en zijn omgeving.
6e dag (OD) Natuurwonder Plitvicemeren
Het Nationaal Park Plitvicemeren is door UNESCO als Werelderfgoed beschermd en is één van de mooiste natuurwonderen van
Europa. Het park bestaat uit 16 meren die onderverdeeld zijn in
de bovenmeren (Gornja) en de benedenmeren (Donja). Deze zijn
ontstaan door de natuurlijke vorming van travertijn en dammen,
die samen een grandioos architectonisch natuurfenomeen
vormen. De essentie van dit gebied is schoonheid, in landschappen die soms woest, soms vredig, maar nooit ééntonig zijn
(aangepast schoeisel voorzien).

BEZOEK: DUBROVNIK PLITVICEMEREN - PARELS AAN
DE DALMATISCHE KUST

7e dag (OLD) Zadar, een reis door de tijd & Nin
Zadar is gelegen op een smal schiereiland. De stad is rijk aan
historische kunstschatten, afkomstig uit verschillende tijdperken. De oude stad bewaart onschatbare overblijfselen van 2000
jaar geschiedenis. Zo zijn er tal van Romeinse overblijfselen,
middeleeuwse vestingmuren en Venetiaanse paleizen. De
vroegromaanse Sint-Donatuskerk is hét symbool van de stad. In
de Romeinse tijd was hier het forum. Uniek is het zeeorgel dat
geluid maakt op het ritme van de golven van de Adriatische Zee.
Niet ver van Zadar ligt op een eiland het middeleeuwse stadje
Nin, omringd door een ondiepe lagune. De middeleeuwse
stadsmuren en stadspoort wijzen erop dat Nin een belangrijke
rol speelde in de geschiedenis van Kroatië.
8e dag (O) Het middeleeuwse Trogir
De goedbewaarde middeleeuwse stad Trogir zal ons met zijn
prachtige gebouwen uit de Venetiaanse tijd weten te bekoren.
De mooie romaanse kerken zijn gevuld met buitengewone
renaissancistische en barokke werken. Het belangrijkste gebouw
is de Sint-Laurentiuskathedraal met het bekende westelijke
portaal, een meesterwerk van meester Radovan, het belangrijkste voorbeeld van romaans-gotische kunst in Kroatië. Na de vrije
lunch vertrekken we naar de luchthaven van Split voor een
rechtstreekse vlucht naar Antwerpen. Tijdens deze ontdekkingstocht beleefden we onvergetelijke natuurimpressies en hebben
we genoten van de rijkdom van de steden en de levenslust van
de Kroaten…
O= ontbijt L= lunch D= diner

HOTEL-INFO
Al onze verblijfshotels tijdens deze rondreis behoren tot de
4*- en zelfs 5*-hotels met méér dan het gewenste comfort,
dit zowel wat de kamers, de maaltijden als de accommodaties
betreft. Verblijf 3 nachten in 5*-hotel Admiral in Slano en
4 nachten in 4*-hotel Olympia in Vodice.
Logies
11A: standaard éénpersoonskamer
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw)

8-DAAGSE BEGELEIDE RONDREIS
PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

AFREIS
DATA

24/06/2022

€ 1.280

01/07/2022

€ 1.375

02/09/2022

€ 1.325

09/09/2022

€ 1.325

TOESLAG: 11A: + € 206; luchthaventransfer Mol/Hasselt/Sint-Niklaas-Antwerpen heen en terug: + € 40/persoon. HEEL VEEL INBEGREPEN: 7 x diner,
overnachting en ontbijtbuffet; 3 x lichte lunch met water & wijn; 1 x
wijndegustatie; 1 x oesterproeverij; alle excursies met luxe autocar;
inkomgelden volgens programma: Nationaal Park Plitvice, Nationaal Park
Krka, Sint Donatus kerk, paleis van Diocletianus, Sint Laurentiuskathedraal ;
audioguide; rechtstreekse lijnvlucht heen Antwerpen-Split en terug met
TUIFly; BTW, wegen-, verblijf- en luchthaventaksen cfr. 15/11/2021;
deskundige begeleiding. NIET INBEGREPEN: tafeldranken; overige
inkomgelden (richtprijzen zie programma); luchthaventransfer heen en
terug; persoonlijke uitgaven; reis- en annuleringsverzekering. VREEMDE
MUNTEN: Kroatische kuna, 10 HRK = ca. € 1,33 en alle belangrijke
creditcards. REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat.
OPMERKING: bij reservatie officiële naam doorgeven!
Het programma van 1e en 8e dag kan wijzigen afhankelijk van het
vluchtschema.
Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon.
Opstapplaatsen: Vertrekhal luchthaven Antwerpen; Hasselt, carpark
Walenstraat 30; Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Sint-Niklaas, Hotel
Serwir. Programma onder voorbehoud van wijziging.
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