Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Dalmatië
Prachtige streek in Kroatië
In het populaire vakantieland Kroatië kozen wij de streek Dalmatië als
bestemming voor een van onze nazomerreizen. Standplaats van deze
reis is 4* hotel Ivando in Drvenik. Ook tijdens deze reis gaat u dagelijks
op excursie in het verrassende achterland en langs de mooie
langgerekte
kuststrook.
Vanzelfsprekend
is
een
bezoek
aan Dubrovnik, de parel aan de Adriatische Zee inbegrepen. U
vertrekt uit Limburg, vliegt vanaf Düsseldorf met Eurowings
rechtstreeks op Split. Ter plaatse maakt u per touringcar, met kundige
chauffeur en een Duitstalige gids de genoemde excursies die in de
prijs zijn inbegrepen. Begin oktober is het in deze regio, bij een
gemiddelde temperatuur van 25 graden nog goed toeven.

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.098,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg Düsseldorf v.v.
Vlucht Düsseldorf - Split v.v. met
Eurowings incl. taxen (o.v.v.
wijzigingen)
20 kg ruimbagage

Dag 1 - Zaterdag 5 oktober

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar (geen toilet aan boord)

Limburg – Düsseldorf – Split

7 nachten op basis van halfpension in
4* hotel Ivando in Drvenik

Vanuit uw opstapplaats per bus naar Düsseldorf waar u om 11.45 uur
(onder voorbehoud) met Eurowings naar Split vliegt. Bij aankomst
rond 13.40 uur volgt de transfer naar uw 4* hotel Ivando
(www.hotelivando.hr/de) in Drvenik. Uw kamer is voorzien van
bad/douche, toilet, telefoon, tv en airco. U zult op deze route (die u
deze week nog vaker gedeeltelijk rijdt) genieten van aan de ene
kant schitterende baaien, dorpjes, diepblauwe zee en aan de andere
kant een imposant bergmassief. Diner.
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Excursie naar Split & Trogir
Hele dagtocht naar Sibenik &
Nationaal Park incl. entree
Hele dagtocht naar het eiland Hvar
incl. vispicknick
Stadswandeling met gids in
Dubrovnik
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Dag 2 - Zondag 6 oktober
Split & Trogir

Rondleiding met gids in Mostar
Boerenavond incl. muziek (i.p.v. diner
op dag 6)
Duitstalige gids ter plaatse

Hele dag excursie met eerst een bezoek aan het al 1700 jaar oude
Split, metropool van handel, kunst, cultuur en opleiding. Geniet van
het prachtige middeleeuws centrum met een schitterend paleis en
flaneer over de even verderop gelegen, met bloemen en palmbomen
omzoomde, promenade. Vanmiddag bent u in Trogir (op 20 km. van
Split).
Ook
een
absolute
parel
van
Dalmatië.
Het
eeuwenoude centrum ligt op een klein eiland dat met een brug aan
het vasteland verbonden is. Omdat de stad over talrijke eeuwenoude
standbeelden beschikt, meerdere musea huisvest vol schatkamers en
kunstverzamelingen wordt Trogir ook wel museumstad genoemd.
Diner.

Eigen Zuiden/Jacobs reisbegeleiding

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)
Fooien
Eventuele verzekeringen

Dag 3 - Maandag 7 oktober
Eiland Hvar, inclusief vis-picknick

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten

Vandaag vaart u vanuit het haventje van Drvenik eerst naar Trpanj op
het schiereiland Peljesac. Daarna vaart u verder naar het eiland Hvar
en ondertussen wordt aan boord een smakelijke vis-picknick
geserveerd. Op Hvar vertelt uw gids over de bijzonder-heden van dit
leuke eiland en is er vrije tijd. Diner.

Dag 4 - Dinsdag 8 oktober
Sibenik en Nationaal Park Krka
In 1066 werd Sibenik voor het eerst genoemd. Daarmee is het de
jongste van de grotere steden aan de kust maar ook de oudste stad in
Kroatië. Niet door Grieken, Romeinen of Byzantijnen gesticht, maar
door Kroaten zelf! Bekendste gebouw de kathedraal. Krka en het
Nationale Park is beroemd vanwege de talrijke watervallen in een
bijzondere kalkstenen setting. Pure natuur. Diner.

Dag 5 - Woensdag 9 oktober
Dubrovnik
De stad die al in de Middeleeuwen een van de belangrijkste centra
voor cultuur en handel was. Vandaag de dag presenteert het
autovrije
Dubrovnik zich als een openlucht museum vol
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bezienswaardigheden. Na de gebeurtenissen in de winter van 1991
heeft men de stad met liefde en zeer succesvol opgebouwd. Overtuig
u zelf tijdens een anderhalf uur durende stadswandeling, met
aansluitend vrije tijd. Diner.

Dag 6 - Donderdag 10 oktober
Vrije dag
Vrije dag of een optionele excursie (ca. 49 euro) naar de Neretva Delta
incl. boottrip, entree museum in Vid en lunch. Vanavond wordt er niet
in het hotel gegeten maar gaat u per bus naar het achterland van de
Makarska Riviëra en beleeft u een traditionele boerenavond met
muziek en regionale specialiteiten.

Overige info
Programma in onder voorbehoud
van wijzigingen
Minimum aantal deelnemers: 20

Dag 7 - Vrijdag 11 oktober
Mostar
Bosnië Herzegovina grenst aan Dalmatië en dáár bezoekt u vandaag
Mostar. De naam betekent brugwachter, zowel in het Bosnisch,
Servisch als Kroaats. De oude brug (Stari Most) over de Neretva is hét
landmark van de stad. Werd van 1556 tot 1566 door de Osmaanse
architect Mimar Hajrudin gebouwd maar werd op 9 november 1993
tijdens de Bosnische oorlog compleet vernietigd. Ruim 10 jaar later
werd de brug feestelijk heropend en geldt als symbool voor de vrede
tussen de verschillende volkeren. Diner.

De deelnemers kunnen van
Zuiden/Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Zuiden/Jacobs
reizigers én deelnemers van onze
Duitse agent.

Dag 8 - Zaterdag 12 oktober
Drvenik – Split – Düsseldorf
Na het ontbijt transfer naar Split. U vliegt om 14.15 uur (onder
voorbehoud) met Eurowings terug naar Düsseldorf. De landing is
voorzien om 16.15 uur. Een touringcar brengt u terug naar uw
opstapplaats in Limburg.

Hotelinformatie
Ivando ****
Alle

kamers

zijn

voorzien

van

bad/douche,

toilet,

telefoon,
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koelkastje,tv,balkon en airco.
Het hotel ligt in de plaats Drvenik, een meter van het strand
verwijderd. Het centrum van Drvenik met zijn vele cafétjes en
restaurants is te voet bereikbaar.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 90,Hotel website: http://hotelivando.hr/hotel-ivando/
Hotel adres: Gornja Vala 43
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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