€ 1549,- p.p. min. 16 deelnemers
Inbegrepen:

Niet inbegrepen:

- Vluchten heen en terug
- Transfers luchthaven > boot > luchthaven
- Nederlands- en Engelssprekende cruise
director aan boord, 6 à 8 bemanningsleden
- Cruise van 7 nachten o.b.v. gedeelde
2 persoons kajuit op het basis deck
- Dagelijks ontbijtbuffet en 6 x een 3-gangen
lunch met 1/4l wijn + 1/2l water + koffie
tijdens de lunch + één welkomstdiner
- Professionele Engelstalige gids in Split, Hvar,
Zadar en Trogir
- Gratis W i-Fi aan boord
- Begeleiding Carine (Reiswinkeltje)

- Haventaksen, 35€ p.p./week, aan boord cash te betalen
- Toegangskaarten voor het Krka nationaal park,
±15€ per persoon, betaling ter plaatse
- Inkomgelden
- Verzekeringen
- Persoonlijke uitgaven
- Fooien
- Avondmalen
- Dranken
- Eventuele toeslag op de vluchten, main deck of single

Izegemsestraat 111
8800 Roeselare
051/24 24 41
info@reiswinkeltje.be

CRUISE KROATIË
De Noordkust vanuit Split

Van kleine parels tot gekende steden
Ontdek de mooiste plaatsen van de Kroatische kust aan boord
van de M/S Avantura 5*, een deluxe charme schip met slechts 19
kajuiten dat plaats biedt aan max 40 passagiers én met
persoonlijke begeleiding van het Reiswinkeltje.

Dag 1 - Split

Dag 5 : Zadar > Sibenik

Aankomst op de luchthaven van Split en transfer naar
de haven. In de late namiddag (afhankelijk van de
vluchten) is er een begeleid bezoek aan Split. Deze
eeuwenoude stad ontwikkelde zich rond het Romeins
paleis van Diocletianus, dat meer dan 1700 jaar geleden
werd gebouwd. Het unieke paleis van Diocletianus en
vele andere monumenten uit de Romeinse tijd zijn in
zeer goede staat bewaard gebleven. De bekende
kathedraal bevindt zich in het paleis en werd gebouwd
bovenop het mausoleum van keizer Diocletianus. Deze
werd vernoemd naar de beschermheilige van Split, H.
Dujam. In de bewaard gebleven delen van het paleis en
in de paleiskelders vinden diverse lokale opvoeringen
van muziek en dans plaats. In de avond wordt een
welkomstdiner geserveerd en wordt de crew
voorgesteld door onze Cruise director. Overnachting in
Split.

Vanuit Zadar varen we naar Sibenik. Lunch en
zwemstop onderweg. Bij aankomst in Sibenik
maken we een wandeling in de stad. Sibenik is de
jongste van de grotere steden aan de kust en
tegelijkertijd de oudste stad van Kroatië. Het
bekendste bouwwerk in de binnenstad is de
St. Jacobs Kathedraal, het belangrijkste monument
uit de Renaissance in Kroatië. Vrije avond en
overnachting in Sibenik.

Begeleide cruise
30 juli t.e.m. 6 augustus 2022

Dag 6 : Sibenik > Skradin*
> Krka > Trogir
Vanuit Sibenik buigen we af naar de monding van
de rivier Krka. We varen stroomopwaarts en gaan
voor anker in Skradin, dicht bij de beroemde Krka
watervallen. Vanaf Skradin gaan kleine bootjes
richting het nationale park. Breng zeker een bezoek
aan “Skradinski Buk”, het bekendste deel van de
watervallen (toegang tot het park incl. boottransfer
is ca. €15, ter plaatse te voldoen). Vergeet niet
zwemkleding mee te nemen, want het is toegestaan
te zwemmen in het frisse heldere water van Krka.
Lunch en bezoek van het park. Verderzetting naar
Trogir. Vrije avond en overnachting in Trogir.

Dag 2 - Split > Milna Of
Stari Grad > Hvar
We vertrekken 's morgens vroeg vanuit Split en varen
richting Hvar. Halte onderweg in Milna, een pittoresk
dorpje op het eiland Brac of in Stari Grad op het eiland
Hvar. Lunch aan boord en aankomst in Hvar in de
namiddag. Met een professionele gids van de regio
bezoeken we de stad en hebben we vrije tijd om op
eigen houtje deze prachtige stad “de Saint Tropez van
Kroatië“ te verkennen. Het eiland Hvar, het zonnigste
eiland in Kroatië is een geliefde vakantiebestemming
vanwege de bewaard gebleven cultuur, prachtige
natuur, rustige baaien, heldere zee, heerlijke
specialiteiten en het vermaak. Op het eiland zijn in de
loop der eeuwen vele kerken, paleizen en villa’s
gebouwd. Je kan er ook de traditionele wijngaarden,
olijfbomen en lavendelvelden bewonderen.
Vrije avond en overnachting in Hvar.

* het kan zijn door het druk verkeer in de monding dat
de kapitein beslist de boot te ankeren in een andere
haven aan de monding en dat de watervallen worden
bereikt per bus.

Dag 7 : Trogir > Split
Ontbijt en bezoek aan Trogir, een kleine plaats bij
Split bekend om zijn oude centrum en het Romaanse
portaal aan de ingang van de kathedraal van de
H. Ivan, wat een door UNESCO beschermd
cultuurmonument is. Trogir is tegelijkertijd ook
bekend om zijn levendige boulevard. Hierna varen
we verder richting Split. Vrije avond en
overnachting in Split.

Dag 3 - Hvar > Primosten*
(Of Zlarin Of Vodice)
Vertrek naar Primosten na het ontbijt. Lunch en
zwemstop onderweg. Aankomst in Primosten in de
namiddag. De plaats heeft zijn mediterrane sfeer
bewaard en alle kenmerken van een middeleeuws
mediterraan vissersdorp, dat is vooral duidelijk te zien
aan de smalle straatjes en verdichte huizen in de oude
stadskern. Vrije avond en overnachting in Primosten.

Dag 8 : Split
Ontscheping en afhankelijk van de terugvlucht of
verder verblijf transfer naar de luchthaven of naar
uw volgend verblijf.

* het kan zijn door het druk verkeer in de haven van
Primosten dat de kapitein beslist de boot te ankeren in
Zlarin of in Vodice.

Dag 4 - Primosten > Kornati > Zadar
Navigatie naar de Kornati eilanden. Het hele nationale park is een gebied van kalksteen met veel riffen, rotsen, grotten en
weinig vegetatie. Sommige rotsen hebben een hoogte van zo’n 160 meter. De imposante rotswanden in combinatie met de
weinige begroeiing en de blauwe zee zijn fascinerend om te zien. Lunch. Verder varen naar Zadar, waar we in de
namiddag aankomen.
Onze gids wacht ons op voor een rondleiding langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad, zoals het Romeinse
Forum, de kerk Sveti Donat, de kathedraal Sveta Stosija en het wereldberoemde en unieke zee-orgel, waarvan de klanken
en melodieën bepaald worden door de golven. Vrije avond en overnachting in Zadar.

ó
Varen van plaats naar plaats is de beste manier om
het prachtige Kroatië te ontdekken zonder te
hoeven verhuizen. Bovendien ervaar je hier een
zeer persoonlijke service en slaap je in
comfortabele goed uitgeruste kajuiten. Waar
wacht je nog op?!

ô

Opmerking : de volgorde van de bezoeken kan
wijzigen naargelang de volgorde van navigatie. Dit
kan bepaald worden door weeromstandigheden en
beslissingen van de kapitein. Inhoud blijft
verzekerd.

