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Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Dalmatië: schatkist van Kroatië
Prachtige en verrassende streek met veel
excursies inclusief
Een prachtige reis naar Dalmatië in Kroatië, met ontzettend veel te
bieden. De natuur is er prachtig. Er zijn watervallen, grotten, kloven,
meren en bergmassieven te vinden. Daarnaast zijn er veel pittoreske
steden met Romeinse en middeleeuwse invloeden, tevens maakt de
mooie ligging aan de Adriatische kust deze bestemming een bezoek
meer dan waard. We verblijven in het nette 4* hotel Ivando in Drvenik.
Tijdens deze reis gaat u vrijwel 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 rechtstreeks op Split.

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.295,- p.p.

Vertrekdata
16 oktober 2022

€1295

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar
Düsseldorf v.v.

Dag 1 - Heenreis

Vlucht Düsseldorf - Split v.v. incl.
taxen (o.v.v. wijzigingen)

Limburg – Düsseldorf – Split

20 kg ruimbagage en 8 kg
handbagage

Vanuit uw opstapplaats per bus naar Düsseldorf waar u naar Split
vliegt. Bij aankomst volgt de transfer naar uw 4* hotel Ivando 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.

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar
Audiosysteem (oortjes)
7 nachten op basis van halfpension in
4* hotel Ivando in Drvenik
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Diner.

Welkomstdrankje
Hele dagexcursie met gids naar Split
& Trogir

Dag 2 - Split & Trogir

Hele dagexcursie met gids naar het
eiland Hvar incl. vispicknick

Split & Trogir

Hele dagexcursie met gids naar
Sibenik & Nationaal Park Krka incl.
entree

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 - Eiland Hvar inclusief vis-picknick
Eiland Hvar, inclusief vis-picknick
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 bijzonderheden van dit
leuke eiland en is er vrije tijd. Diner.

1.5 uur durende stadswandeling met
gids in Dubrovnik
Hele dagtocht met gids Peljesac &
Korcula
Boottocht Orebic naar Korcula v.v.
Boerenavond een typische Konoba
incl. muziek (i.p.v. diner op dag 6)
Mini reisgids per kamer
Toeristenbelasting
Het Zuiden & Jacobs Reizen
reisbegeleiding gedurende de
gehele reis
Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Niet genoemde maaltijden
Eventuele verzekeringen

Dag 4 - Sibenik en Nationaal Park Krka
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 (entree inclusief) is beroemd vanwege de talrijke
watervallen in een bijzondere kalkstenen setting. Pure natuur. Een
geweldige dag! Diner.

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 5 - Dubrovnik
Dubrovnik
Vandaag bezoeken we de “parel van de Adria” Dubrovnik. De stad die
al in de Middeleeuwen een van de belangrijkste centra voor cultuur
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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 voldoende vrije tijd. Diner.

Dag 6 - Vrije dag - Traditionele Boerenavond
Vrije dag
Vrije dag. Geniet van de faciliteiten van het hotel. 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. We maken er een gezellige avond
van!

Dag 7 - Eiland Peljesac en eiland Korcula
Peljesac & Korcula
Vandaag maakt u een excursie naar het eiland Peljesac, gevolgd door
een boottocht naar Korcula. De eerste bestemming is het
middeleeuwse stadje Ston. De overblijfselen van de imposante
stadsmuur getuigen van het vroegere strategische belang van deze
regio. U gaat verder over het schiereiland Peljesac naar Orebic,
vanwaar u een excursieboot gaat naar het eiland Korcula met het
pittoreske oude centrum van Korcula. De hele schoonheid van deze
stad wordt tijdens een tour aan u onthuld.

Dag 8 - Terugreis
Drvenik – Split – Düsseldorf

Overige info
Vluchtdetails onder voorbehoud van
wijzigingen
Programma in onder voorbehoud
van wijzigingen
Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Ontbijten in het hotel, helaas uw laatste reisdag. Transfer naar de
luchthaven. U vliegt terug naar Düsseldorf. Een touringcar brengt u
terug naar uw opstapplaats in Limburg.

Hotel informatie
Hotel Ivando ****
Hotel Ivando ligt in het dorp Drvenik, op slechts een steenworp
afstand van het strand. De kamers van Ivando zijn allemaal voorzien
van badkamer met bad of douche,toilet, telefoon,tv, koelkastje en wifi
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (mei en oktober 2022): € 77,Eenpersoonskamer (juni en september 2022): € 147,Hotel website: http://hotelivando.hr/hotel-ivando/
Hotel adres: Gornja Vala 43
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Opstappen in Limburg

Veel inclusief

Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com

VOOR ONS VOLLEDIGE EN ACTUELE AANBOD VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR ONZE WEBSITE: ZUIDENJACOBSREIZEN.COM

