12-DAAGSE RONDREIS (VLIEG – BUSREIS)
KROATIË
Vrijdag 18 tot dinsdag 29 september 2020
Kroatië ligt op het kruispunt van de Griekse en Romeinse cultuur. Zagreb behoort tot de oudste
Europese steden. Kroatië heeft werkelijk alles. Het is een ideaal vakantieland om cultuur op te
snuiven, historische steden te bezoeken, prachtige wandelingen te maken in de weelderige natuur of
gewoon lekker te relaxen. We kunnen ook genieten van de uitstekende lokale keuken. We steken
ook even de grens over naar Bosnië-Herzegovina voor een bezoek aan het bekende Mostar.
DAG 1 - EINE – ZAGREB:
Vertrek vanuit Eine met de autocar naar de luchthaven. Vlucht vanuit Zaventem naar de luchthaven
van Zagreb. Transfer naar het hotel voor overnachting.
DAG 2 - ZAGREB – DONJI NIKSIC:
De hoofdstad van Kroatië, Zagreb, ligt op de historische en politieke grens tussen Oost en West.
Zagreb is dan ook ontstaan uit deze samenvoeging van continentale en mediterrane invloeden. Het
historische centrum van het huidige Zagreb is in de middeleeuwen op twee heuvels gebouwd: het
wereldlijke Gradec, de hedendaagse bovenstad, en het kerkelijke Kaptol. Onder leiding van een gids
verkennen we de stad. We komen voorbij de kathedraal, het gezellige Dolacplein, de SintMarcuskerk
met zijn veelkleurig dak,… Verder naar Donji Niksic voor overnachting.
DAG 3 - DONJI NIKSIC – PLITVICE – VODICE:
Vanuit Donji Niksic vertrekken we richting Plitvice. Een bezoek aan Kroatië is niet compleet zonder
een bezoek aan het nationale park van Plitvice. Het nationale park is wereldberoemd om zijn meren
en watervallen. De meren zijn het gevolg van de samenloop van verschillende kleine rivieren en
ondergrondse karstrivieren. De meren zijn met elkaar verbonden en worden gescheiden door
natuurlijke dammen. Ze zijn ook bekend om hun kleuren, variërend van azuurblauw tot groen, grijs of
blauw. Zeker voor natuurliefhebbers zal dit een hoogtepunt van de reis worden. Na dit bezoek rijden
we verder naar Vodice voor overnachting.
DAG 4 - VODICE – SPLIT – TROGIR – PRIMOSTEN – VODICE:
We bezoeken het prachtige Split. De naam Split is helemaal verbonden met het immense
paleiscomplex van keizer Diocletianus, die van Split zijn residentie maakte. De wirwar van straatjes
van het paleis maken nog altijd integraal deel uit van het huidige stadspatroon. De stad heeft ook
een levendige haven en een rijke traditie van monumentaal beeldhouwwerk. Na het middagmaal
rijden we langs de prachtige Adriatische kust naar het middeleeuwse stadje Trogir, bijzonder fraai
gelegen op een schiereilandje. Er zijn weinig plekken waar je zoveel kerken zo dicht bij elkaar kunt
vinden. Trogir heeft ook een aantal prachtige gebouwen in romaanse, renaissance en barok stijl. We
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eindigen deze dag in het sfeervolle Primosten. Wat hier bijzonder is, zijn de prachtige oude huisjes
allemaal tegen elkaar aan gelegen op een klein schiereilandje met een kerkje aan de top.
DAG 5 - VODICE – NIN – ZADAR – VODICE:
We beginnen de dag met een bezoek aan Nin, de belangrijkste archeologische vindplaats van
Dalmatië. De fundamenten van een Romeins forum, een amfitheater, een aquaduct en de grootste
tempel die ooit in Kroatië gevonden werd kan men in het oude centrum terugvinden. Na de lunch
verkennen we Zadar. Het oude centrum van Zadar ligt op een schiereiland. We ontdekken de
belangrijkste bezienswaardigheden en enkele bijzondere kunstwerken. Zo is er een zee-orgel, waarbij
de zee de pijpen van dit onderwaterorgel bespeelt, en een prachtig monument dat werkt op zonneenergie, genaamd de ‘Zonnegroet’.
DAG 6 - VODICE – KRKA – SIBENIK – VODICE:
Op een steenworp afstand van ons hotel ligt het op één na jongste nationale park van Kroatië, Krka.
Op weg naar zee heeft de rivier het karstlandschap diep ingevreten, met een serie spectaculaire
watervallen tot gevolg. Ten zuiden van het meer liggen de watervallen Skradinski Buk, de meest
bezochte en spectaculairste van het park. We lunchen op de boerderij Etnoland. Daarna gaan we
naar Sibenik, een juweeltje aan de Adriatische Zee. Het is de oudste stad aan de Adriatische kust die
door de Kroaten zelf is gesticht. We bezoeken de kathedraal uit de 15de eeuw.
DAG 7 - VODICE – MOSTAR:
We steken de grens over met Bosnië-Herzegovina en rijden richting Mostar. De stad werd gesticht in
de 13de eeuw en functioneerde dankzij de strategische ligging tussen de zee en het binnenland als
handelscentrum van Herzegovina en omgeving. De oude brug van Mostar is de grote toeristische
trekpleister van de stad. Het was destijds de enige brug over de Neretva rivier. In de 16de eeuw gaf
een sultan de opdracht tot de bouw van een stenen brug omdat de toenmalige houten brug
regelmatig kapot was. Het was een gewaagd project want het was waarschijnlijk de grootste
boogconstructie die tot dan toe was gebruikt. Overnachting in Mostar.
DAG 8 - MOSTAR – NERETVA – KORCULA:
Vanuit Mostar rijden we terug de grens met Kroatië over. Onze eerste halte is het mooie
archeologische museum Narona in het dorpje Vid. Tijdens archeologisch onderzoek bij de stallen van
een boer werd een sensationele ontdekking gedaan: overblijfselen van een Romeinse tempel en 17
marmeren beelden. Het geeft een duidelijk beeld van Dalmatië in de Romeinse periode. Daarna
maken we een mooie boottocht door de delta van de rivier Neretva met een lunch. We komen aan
op het eiland Korcula voor avondmaal en overnachting.
DAG 9 - KORCULA – STON – DUBROVNIK:
Het eiland Korcula behoort ongetwijfeld tot de mooiste eilanden van Kroatië. We bezoeken de oude
stad met de nog middeleeuwse stadsmuren en diverse bezienswaardigheden. De stad is herkenbaar
door zijn bouw in de vorm van een visgraat dat tot op vandaag bewaard is gebleven. Verder is
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Korcula bekend als vermoedelijke geboorteplaats van de beroemde ontdekkingsreiziger Marco Polo.
Op de terugweg houden we ook nog halt voor een wijnproeverij. In de namiddag bezoeken we het
kleine stadje Ston, gelegen aan het begin van het schiereiland Peljesac. Het stadje is bekend vanwege
zijn bekende muur uit de 15de eeuw, 5,5 km lang met 40 torens en 5 forten. Verder kan men er ook
zoutpannen zien die nog steeds in gebruik zijn. Dubrovnik had indertijd het beste zout in de regio en
dit zout werd geoogst in Ston. Daarna verder naar Dubrovnik.
DAG 10 - DUBROVNIK – CILIPI – CAVTAT – DUBROVNIK:
Dubrovnik wordt vaak de parel aan de Adriatische Zee genoemd. Het historische centrum staat in zijn
geheel op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Als je de eerste keer de stadspoorten van de stad
binnenloopt, weet je gelijk waarom. We beginnen onze wandeling al in de vroege voormiddag om de
extreme drukte te vermijden. Het ommuurde gedeelte van de stad is uniek door zijn pleinen met
marmeren plaveien, steile straatjes, kloosters, kerken, paleizen, fonteinen en musea. De stadsmuur is
zowat de grootste attractie, 2 km lang loopt ze geheel rondom de stad. Aan landzijde zijn de muren
tot zes meter dik. Daarna hebben wij onze lunch bij de familie Novakovic in Cilipi. We zitten hier in de
wijnregio van Dubrovnik. Na de lunch maken wij een kort bezoek aan het gezellige Cavtat, een echte
vakantieplaats gelegen op een 20-tal km van Dubrovnik. Hier vinden we enkele paleizen,
zomerhuizen en monumenten uit de Romeinse tijd.
DAG 11 - DUBROVNIK – ELAFITI – DUBROVNIK:
De Elafiti eilanden liggen ten noordwesten van Dubrovnik en bestaan uit zes eilanden en tientallen
rotspartijen. De drie grootste en meest populaire eilanden zijn Kolocep, Lopud en Sipan. Dit zijn ook
de eilanden die wij bezoeken tijdens onze boottocht. In totaal wonen op deze 3 eilanden minder dan
duizend mensen. Dus kun je je wel voorstellen hoe klein en rustig het er is. Op Kolocep en Lopud zijn
geen auto’s toegestaan waardoor ze zeer geschikt zijn voor rustzoekers. Kolocep is bedekt met
dennenbossen, olijfgaarden en wijngaarden. Lopud heeft een gezellige boulevard met cafés en
restaurants en dankzij de oude stenen huizen heeft het plaatsje die typische Mediterrane sfeer. Er is
ook een 15de-eeuws Franciscanenklooster. Sipan is het grootste van de Elafiti eilanden, je kan er veel
ruïnes uit de Romeinse tijd vinden en restanten van zomerresidenties van de elite vanDubrovnik.
DAG 12 - DUBROVNIK – EINE:
We nemen afscheid van het prachtige Kroatië. Transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Zaventem
via Zagreb. Transfer van Zaventem naar Eine.

Prijs: 2300 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 390 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•

Rondreis in vol pension vanaf het ontbijt tweede dag tot het ontbijt laatste dag
Lokale gidsen in Zagreb, Zadar, Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik en Mostar
Alle vermelde toegangsgelden
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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