
Zuid-Kroatië

Zin in een reis met een waaier aan diverse 
activiteiten? Een vakantie naar de Dalmatische 
Riviera, gelegen in het zuiden van Kroatië, gaat zeker 
niet vervelen, maar vooral verrassen!

Tijdens deze reis genieten we uitgebreid van de 
cultuur en ongerepte natuur van deze regio en 
bouwen we ook voldoende rustpauzes in om te 
kuieren doorheen de gezellige steden of te genieten 
van zon, zee en strand.

Tijdens ons verblijf brengen we een bezoek aan 
het nationale park van Krka met zijn spectaculaire 
watervallen en stoppen we aan de familie-site 
Etnoland. We varen met de boot naar Skradin, een 
echt piraten dorp en gaan op sightseeingtour in Trogir 
en Split. We maken een bootexcursie naar de Kornati-
eilanden. Kortom we hebben een heel gevarieerd 
programma voor u in petto!

Gedurende de hele reis verblijven we in Sibenik, de 
oudste stad aan de Adriatische kust in Kroatië. Geniet 
van een wandeling in het autovrije centrum met zijn 
groot aantal kerkjes en kloosters of breng een bezoek 
aan het fort met een adembenemend uitzicht. Wandel 
langs het water met mooie uitzichten.

HOTEL: Amadria Park Sibenik 4* 
We verblijven gedurende deze reis in het Ivan of Jure 
hotel, beiden gelegen in het Amadria Park, één van 
de mooiste resorts van Kroatië! Gelegen vlak aan een 
strand en op ongeveer 6 kilometer van het centrum 
van Sibenik.

• Nederlandstalige begeleiding 
vanaf Zaventem

• Ideale combinatie tussen zon, 
zee, strand en excursies

• 3 uitstappen reeds inclusief

• Idyllische eilanden, prachtige 
landschappen en middeleeuwse 
steden

DE EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 25 per persoon

 08/08/2020 tot 15/08/2020 
 8 dagen

 PRIJS PER PERSOON

 
€ 1645dubbel

 

 
€ 2075single

Inbegrepen: vluchten heen en terug met Brussels Airlines, 
Nederlandstalige begeleiding vanaf het vertrek, transfers 
volgens programma, verblijf in 4* hotel Amadria Park Sibenik, 
maaltijden volgens programma (half pension), 3 excursies in 
volpension, luchthaventaksen en BTW. 

Niet inbegrepen: niet vermelde maaltijden + dranken, reis– 
en annulatieverzekering, persoonlijke uitgaven en fooien, 
facultatieve excursies.  
Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen  
(max 20 personen).  
Formaliteiten: identiteitskaart38



Zuid-Kroatië

Dag 1: Brussel - Split (A)
Vertrek vanuit Brussel per rechtstreekse vlucht naar Split. Transfer naar 
ons hotel in Sibenik. Avondmaal en overnachting in het hotel

Dag 2: Vrije dag Sibenik (O-A)
Ontbijt. Vandaag genieten we van een vrije dag. Geïnteresseerden 
kunnen samen met onze reisleidster op verkenning gaan in het 
hotelresort. Een prachtig domein dat heel veel te bieden heeft. We 
maken tevens een mooie strandwandeling. Avondmaal en overnachting 
in het hotel.

Dag 3: Etnoland-NP Krka-Skradin (O-M-A)
Ontbijt. Vandaag genieten we van een vrije ochtend. Voor de middag 
rijden we naar Pakovo Selo Etnoland. Daar brengen we een interactief 
bezoek aan Etnoland. Hier kunnen we de oude ambachten en 
traditionele gewoontes van deze streek leren kennen en ontdekken 
we bijvoorbeeld waarom de prosciutto van Drnis een delicatesse is, 
wat het geheim is van de kaas van Pakovo selo… Hierna genieten we 
van onze lunch. Na de middag rijden we naar het nationale park van 
Krka. Dit park staat gekend om zijn prachtige watervallen en meren. 
We wandelen doorheen het moeras over houten wandelpaden. Later 
in de namiddag nemen we de boot naar Skradin, door zijn schoonheid 
trok de stad vele veroveraars aan en werd deze jammer genoeg vaak 
vernietigd. Vandaag de dag wordt Skradin hierdoor ook wel piratenstad 
genoemd. Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 4: Vrije dag Sibenik (O-A)
Ontbijt. Vandaag hebben we een vrije dag. Of gaat u mee met onze 
reisleidster op verkenning naar Sibenik? Deze prachtige stad is de 
oudste in Kroatië die aan de Adriatische kust gelegen is. Avondmaal en 
overnachting in het hotel.

Dag 5: Trogir en Split (O-M-A)
Na het ontbijt vertrekken we op verkenning naar Trogir en Split. In Trogir 
staat onze lokale gids ons op te wachten en brengen we samen een 
bezoek aan de stad. Deze is de best bewaarde Romaans-Gotische stad 
in Centraal Europa. Door zijn strategische ligging tussen het eiland 
Ciovo en het vaste land was deze stad zeer gegeerd bij de toenmalige 
volkeren. Doorheen de eeuwen was deze stad in handen van meerdere 

volkeren. Door deze verscheidene overheersingen kunnen we ook 
verschillende invloeden in de stad merken. We genieten van onze lunch 
en vrije tijd. In de namiddag vertrekken we richting het prachtige Split, 
de grootste en belangrijkste stad in Dalmatië. De stad is vooral gekend 
door het Paleis van Diocletianus, wat ook een groot deel van het oude 
stadscentrum inneemt. We maken een gegidste wandeling doorheen 
de smalle straatjes of u kunt kiezen voor vrije tijd en shoppen. 
Avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 6: Bootexcursie naar de Kornati-eilanden (O-M-A)
Na het ontbijt vertrekken we voor een boottocht langs de idyllische 
eilanden van het Kornati nationaal park. Dit park bestaat uit maar liefst 
89 kleine eilandjes. We varen langs de steile kliffen, met de bekende 
kliff Klobucar. We zetten onze tour verder naar de kerk van ‘Our lady 
of Tarac’ en genieten van een prachtig zicht op het Tureta Fort. Rond 
de middag arriveren we aan het natuurpark Telascica waar we de 
mogelijkheid krijgen om te baden in een zoutmeer en versteld te zullen 
staan van een prachtig zicht op de kliffen. We nuttigen onze lunch op 
het schip. Na de middag zetten we koers door de Mala proversa met 
zicht op enkele archeologische overblijfselen van de Romeinse tijd. 
Rond de avond keren we terug naar het hotel voor ons avondmaal. 
Overnachting in het hotel.

Dag 7: Vrije dag Sibenik (O-A)
Ontbijt. Vandaag genieten we van een vrije dag. Onze reisleidster plant 
nog een leuke activiteit om deze reis mooi af te sluiten. ‘s Avonds 
genieten we van een afscheidsdiner in Konoba Roca. Overnachting in 
het hotel.

Dag 8: Split-Brussel (O)
Ontbijt in het hotel. We nemen onze transfer naar de luchthaven van 
Split voor onze vlucht terug naar Brussel.

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

Een uitgebreid programma vindt u op: 

www.groepsreizen50plus.be

39


