
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Trio Dubrovnik -Herzegowina-
Montenegro
Bijzonder trio

Wij nemen u mee naar prachtige bestemmingen in de Balkan in het
zuidoosten van Europa. Te beginnen met de geweldig mooie
provincie hoofdstad én havenstad DUBROVNIK. Daar vliegt u vanuit
Düsseldorf naar toe om vervolgens naar uw logeeradres in Cavtat
gebracht te worden. U verblijft hier 7 nachten op basis van
halfpension in 5* hotel Croatia. Dit is tijdens deze 8-daagse reis het
vertrekpunt voor schitterende excursies. Naar o.a. Dubrovnik, de
mooie eilanden Korcula en Peljasac, geweldig MONTENEGRO met
parels Kotor, Cetinje en Budva; en in HERZEGOWINA maakt u kennis
met Mostar en Blagaj. Daarnaast bezoekt u een bijzondere kerkdienst
met folklore in Cilipi en gaat u tijdens excursies heerlijke wijn en
lekkere ham proeven. En… tijdens deze reis zijn ALLE excursies
INCLUSIEF! U vertrekt uit Limburg en de hele reis staat onder eigen
Zuiden/Jacobs Reizen reisbegeleiding.

Dag 1 - Zondag 29 september

Limburg – Düsseldorf – Dubrovnik

Per bus naar Düsseldorf, hier vliegt u om 11.50 uur (onder
voorbehoud) met Eurowings rechtstreeks op Dubrovnik. Na landing

8 dagen vanaf
€ 1.349,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg -
Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf - Dubrovnik v.v.
met Eurowings incl. taxen (o.v.v.
wijzigingen)

20 kg ruimbagage

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

7 nachten op basis van halfpension in
5* hotel Croatia in Cavtat

Rondleiding in Cilipi

Stadswandeling in Dubrovnik

Rondleiding in Mostar & Blagaj
inclusief lunch

Overtocht naar Korcula
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om 14.00 uur volgt de transfer (ca. 25 km.) naar het ten zuiden van
Dubrovnik gelegen 5* hotel Croatia (www.adriaticluxuryhotels.com).
Uw kamer is voorzien van alle faciliteiten, het moderne hotel ligt in
het schilderachtige Cavtat en beschikt o.a. over restaurant, terrassen,
bar, binnen- en buitenzwembad, tuin, wellness- en fitness
gelegenheid en privéstrand. Wifi is hier gratis. De rest van de middag
is vrij te besteden. Diner(buffet) in het hotel.

Dag 2 - Maandag 30 september

Traditionele gebruiken in Cilipi

Na het ontbijt brengen wij u naar het 10 kilometer verderop gelegen
CILIPI. Hier beleeft u een speciale kerkdienst inclusief folklore-
optreden met zang en dans op het plein voor de H. Nikola kerk. Zo
maakt u nader kennis met de traditie van Konavle en het bergachtige
achterland vol etnologische schatten. Uw Duitstalige gids vertelt u
alle achtergronden. Diner in het hotel.

Dag 3 - Dinsdag 1 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 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 4 - Woensdag 2 oktober

Mostar & Blagaj -inclusief lunch

We verlaten de Dalmatische kust en rijden naar 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. Aansluitend bezoekt u BLAGAJ, stadje uit de
15e eeuw. Hier bevindt zich de grootste karstbron. Een bron waar de
rivier Buna na een ondergrondse loop weer aan de oppervlakte komt.
Het stadje heeft ook mooie bezienswaardigheden uit een ver Turks
verleden, waar de Derwisjen nog steeds hun God prijzen. De lunch
onderweg is vandaag inclusief. Diner in het hotel.

Wijnproeverij

Ham met brood in Njegusi

Eigen Zuiden/Jacobs reisbegeleiding

Duitstalige gids ter plaatse

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Fooien

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten
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Dag 5 - Donderdag 3 oktober

Schiereiland Peljesac en eiland Korcula

Vandaag staat de excursie naar de eilanden op het programma.
Eerste doel is het middeleeuwse stadje Ston met o.a. een imposante
stadsmuur. U maakt een boottocht via schiereiland Peljesac naar
Orebic van waaruit u naar het eiland Korcula met zijn pittoreske
stadscentrum vaart. Terwijl u hier wandelt vertelt uw gids alle
bijzonderheden. In de namiddag, tijdens de terugrit is er nog een
wijnproeverij voorzien. Diner in het hotel.

Dag 6 - Vrijdag 4 oktober

Vrije dag

Een dag waarop u zelf helemaal zelf bepaald wat u doet. Geniet van
de faciliteiten in en rondom uw aangename logeeradres. Ontbijt en
diner in het hotel.

Dag 7 - Zaterdag 5 oktober

Montenegro: Kotor, Cetinje & Budva

Ontbijten en dan op naar de sprookjesachtige kust rondom Kotor.
Een nog geheel ommuurde middeleeuwse parel en ook nog eens
gelegen aan het langste fjord van Europa en natuurlijk op de lijst van
UNESCO. Daarna via een spectaculaire route naar de voormalige
hoofdstad van Montenegro: Cetinje. De oude ambassadegebouwen
herinneren aan de tijd dat deze stad de metropool was van een staat
die ooit als armste koninkrijk van Europa gold. Aansluitend via de
berg straat naar het dorp Njegusi waar u de beroemde ham met
brood gaat proeven! Na deze proeverij daalt u via een
adembenemende route af naar Budva. Ook alweer schitterend
gelegen op een schiereiland. Hier heeft u enige vrije tijd voordat de
terugreis begint. Diner in het hotel.

 

Dag 8 - Zondag 6 oktober

Dubrovnik – Düsseldorf – Limburg

Op uw gemak ontbijten, dan uitchecken en koffers in de bus. Tegen
de middag transfer naar de luchthaven van Dubrovnik voor de
terugvlucht om 14.35 uur naar Düsseldorf. U landt om 16.55 uur en een
touringcar staat klaar om u terug te brengen naar Limburg.

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 20

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

Croatia *****

Uw kamer is voorzien van alle faciliteiten, het moderne hotel ligt in
het schilderachtige Cavtat en beschikt o.a. over restaurant, terrassen,
bar, binnen- en buitenzwembad, tuin, wellness- en fitness
gelegenheid en privéstrand. Wifi is hier gratis

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 350,-

Hotel website: https://www.adriaticluxuryhotels.com/en/hotel...
Hotel adres: Frankopanska ul., 20210, Cavtat, Kroatië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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