10 dagen Kroatië
Deze reis naar Kroatië is een onvergetelijke natuur- en cultuurreis. We bezoeken vele
pareltjes van de Kroatische natuur zoals de meren van Plitvice, het nationaal park Krka, de
onvergetelijke kustlijn van Kroatië. Maar ook de hoofdstad Zagreb mag zeker niet ontbreken
in ons programma.

Dag 1: België-Zwitserland (ca 900 km)

De Scheldevallei autocar met professionele toerismechauffeur (en gids) halen u op in uw gemeente.
Via de snelwegen rijden we richting Zwitserland. In de omgeving van Lugano houden we halt in het
etappehotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 2: Zwitserland – Opatija (ca 530 km)

Na het ontbijt rijden we via de Italiaanse en Sloveense snelwegen naar Opatija of omgeving, onze
verblijfsplaats voor de volgende 6 nachten. Avondmaal en overnachting in hotel.

Dag 3: Opatija

We spenderen de ganse dag in Opatija. Na het ontbijt ontdekken we deze badplaats via een
verkennende wandeling langs de historische bouwwerken en de gezellige wandelpromenade. In de
namiddag vrije tijd.
Avondmaal en overnachting.

Dag 4: Opatija – meren van Plitvice – Opatija (ca 300km)

Vandaag worden we ondergedompeld in de indrukwekkende natuur van de meren van Plitvice. Via
diverse wandelpaden en loopbruggen aanschouwen we de diverse meren, die in terrasvorm liggen,
evenals de mooie watervallen.
Terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 5: Opatija – Zagreb – Opatija (ca 400 km)

We verlaten de kuststreek en trekken het binnenland in, naar de hoofdstad van Kroatië, Zagreb.
Prachtige herenhuizen maken van deze stad iets magisch. We bezoeken het centrum met o.a. het
Sint Marcusplein en –kerk en de Strossmayerpromenade. Tijdens wat vrije tijd kan u verder op eigen
houtje de stad verkennen of genieten van een terrasje.
Avondmaal en overnachting.
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Dag 6: Opatija – Draguc – Pazin - Motovun – Opatija (ca 175 km)

Na een deugddoend ontbijt trekken we erop uit om het binnenland van Istrië te ontdekken. Een
mooie rondrit brengt ons doorheen het heuvelachtige binnenland langs wijn- en olijfvelden naar
gezellige vestingstadjes zoals Draguc, gekend voor zijn kerkje met bijzondere fresco’s maar tevens
decor geweest voor diverse films. Door zijn ligging op een heuvelrug heb je van hieruit een prachtig
uitzicht over de omgeving. Verder naar Pazin met zijn mysterieuze kloof. We eindigen onze rondrit
in Motovun, een middeleeuws vestingstadje gelegen op de top van een berg wat zorgt voor
adembenemende vergezichten over de vallei van de Mirna.

Dag 7: Opatija – Krk – Opatija (ca 140 km)

Vandaag maken we een daguitstap naar een bijzondere plaats in Midden-Dalmatië: het natuurpark
Krk. Dit grootste eiland van Kroatië is een plek die u zeker niet mag overslaan: de watervallen en
meren worden afgewisseld met cultuur zoals in Krk stad met de kathedraal, het stadhuis en de
klokkentoren. Daarna naar Punat, de grootste jachthaven van het eiland en geliefd bij toeristen
omwille van de romantische sfeer die er heerst. Afsluiten doen we in Vrbnik, prachtig gelegen op
een 48 meter hoog rotsachtig uitsteeksel in de Adriatische Zee. Avondmaal en overnachting.

Dag 8: Opatija – Pula – Opatija (ca 170 km)

Na het ontbijt rijden we langs de kustlijn naar Pula, de zuidelijkst gelegen stad van het schiereiland
Istrië. Kenmerkend voor de stad zijn de diverse overblijfselen uit de Romeinse tijd die we ontdekken
tijdens een wandeling. Zo komen we voorbij de tempel van Augustus en de Sergiusboog en
bezoeken we het amfitheater, de 6de grootste bewaard gebleven arena uit de Romeinse tijd. We
zorgen ook voor wat vrije tijd in het mooie centrum.
Avondmaal en overnachting.

Dag 9: Opatija – Reutte (ca 580 km)

Na een vroeg ontbijt vatten we de terugreis aan over de Sloveens-Italiaanse grens richting
Oostenrijkse Reutte of omgeving waar we onze intrek nemen in het etappehotel voor avondmaal en
overnachting.

Dag 10: Reutte – België (880 km)

Via de Duitse snelwegen bereiken we België.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden
andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831
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