
Met vertrouwen op reis!

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

Kroatië
Turkuoise zee, schitterende meren en
prachtige steden 

Kroatië is qua natuurschoon een van de mooiste landen in Europa. Tel
daar ook nog een aantal prachtige steden bij op en er ontstaat een
vakantiedoel bij uitstek! Deze 8-daagse reis brengt u, na landing in
Split, naar PRIMOSTEN, gelegen op een sfeervolle landtong aan de
Kroatische kust aan de Adriatische Zee. Hier logeert u in 4* hotel Zora
op basis van halfpension. En van hieruit nemen wij u mee naar de
mooiste bezienswaardigheden in de omgeving. VIER excursies – met
Duitstalige gidsen – zijn al in de prijs inbegrepen. U stapt op in
Limburg, reist per bus naar de luchthaven van Düsseldorf en vliegt
met Eurowings v.v. De hele reis word begeleid door eigen
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding.

Dag 1 - Zaterdag 14 september

Limburg – Düsseldorf – Split

 

Per bus naar Düsseldorf, hier vliegt u om 11.45 uur (onder
voorbehoud) met Eurowings rechtstreeks op Split. Na landing om
13.40 uur volgt de transfer (ca. 50 km.) naar uw 3* plus Zora hotel

8 dagen vanaf
€ 1.170,- 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

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

7 nachten op basis van halfpension in
3* plus hotel Zora te Primosten.

Excursie naar Split & Trogir

Excursie naar Zadar & Pag

Hele dagtocht naar Sibenik &
Nationaal Park incl. entree
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(www.hotelzora-adriatiq.com in Primosten. Uw kamer is voorzien van
alle gebruikelijke faciliteiten en er is gratis Wifi. Verder aanwezig: lift,
receptie, lobby, restaurant, piano-bar, zwembad met zeewater en
terras. De rest van de middag is vrij te besteden. Diner.

 

Dag 2 - Zondag 15 september

Trogir & Split

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.

 

 

Dag 3 - Maandag 16 september

Zadar & PAG eiland

De historische stad Zadar is de poort tot de regio Dalmatïe. Het
hoogtepunt van de stad is het levendige oude stadscentrum dat zich
op een schiereiland, gescheiden van de rest van de stad bevindt. U
maakt een wandeling en ervaart die als een soort tijdreis door de
3000-jarige geschiedenis. Het is als het ware een groot openlucht
museum. In heel Europa is het eiland PAG beroemd. Vanwege de
kunst van het kant maken, de roemde kaas uit Pag én de witte wijn
die hier geproduceerd wordt. Een deel van de kust oogt – door de
invloed van de Bora (harde wind) als een soort maanlandschap, terwijl
de andere kant juist rijk is aan vegetatie. Het stadje Pag is een geliefd
toeristenoord. Diner in het hotel.

Dag 4 - Dinsdag 17 september

Vrije tijd

Een vrije dag om helemaal naar eigen believen in te vullen. Diner in
het hotel.

Excursie Plitvice meren inclusief
varen op de meren met elektrisch
aangedreven boten

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 - Woensdag 18 september

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 6 - Donderdag 19 september

Meren van Plitvice

In 1949 werden deze meren tot nationaal park verklaard en sinds 1979
staan ze op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Ze bestaan uit 16
meren die samen door watervallen verbonden zijn en in groot geheel
vormen. Geniet van de kleurensymfonie van groen tot diepblauw. Het
vele groen waardoor de meren omring worden maakt het plaatje
compleet. Bovendien gaat u met elektrisch aangedreven boten op de
meren varen, zodat u optimaal van al dit natuurschoon kunt genieten.
Diner in het hotel.

Dag 7 - Vrijdag 20 september

Vrij of optioneel naar het Korneti Nationaal Park & boottrip

Geniet vandaag van en vrije dag of schrijf in op een optionele excursie
naar het Korneti Nationaal Park (incl. entree, boottrip en lunch). De
kosten zijn ca. 72 euro p.p.. De keus is aan u. Uw gids vertelt u ter
plaatse alle details.

Dag 8 - Zaterdag 21 september

Primosten – Split- Düsseldorf – Limburg

Lekker ontbijten, uitchecken en koffers in de bus. Transfer naar de
luchthaven van Split voor de terugvlucht om 14.15 uur naar Düsseldorf.
U landt om 16.15 uur en een touringcar staat klaar om u terug te
brengen naar Limburg.

Hotelinformatie

Zora 3* plus

Uw kamer is voorzien van alle gebruikelijke faciliteiten en er is gratis

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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Wifi. Verder aanwezig: lift, receptie, lobby, restaurant, piano-bar,
zwembad met zeewater en terras

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 98,-

Hotel website: https://hotelzora-adriatiq.com/en/special-off...
Hotel adres: Raduca 11, Split, Split, Raduča ul., 22202, Primošten
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Versie: 23 February 2023/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel Pagina 4

https://www.spauwen.nl/?post_type=reizen&p=2957
https://hotelzora-adriatiq.com/en/special-offers
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g787974-d565922-Reviews-Hotel_Zora-Primosten_Sibenik_Knin_County_Dalmatia.html#REVIEWS
http://www.tcpdf.org

