15 MEI - 3 JUNI 2022
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Dag 1 Aankomst op een camping
nabij Zagreb, kennismaking
en welkomstdrink.
Dag 2 We nemen een shuttle naar
Zagreb, hoofdstad van Kroatië. We
bezoeken de barokke bovenstad met tal
van paleizen en de kathedraal o.l.v. een
gids. Vrije namiddag in deze relaxte en
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fascinerende stad. Wie wat verfrissing
kan gebruiken, trekt naar het meer van
Jarun in het zuiden van de stad.
Dag 3 Verplaatsing naar de camping
nabij Plitvice, gelegen middenin een
onvergetelijk landschap: het 1.600 ha
groene beschermde Nationaal Park,
het grootste in Kroatië.
Dag 4 We nemen een bus op de camping en gaan vervolgens gezamenlijk
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MET ZAGREB,
E' N
DUBROVNIK EN
MOSTAR!

op wandel in het Nationaal Park van
de Plitvicemeren. Het park dankt haar
schoonheid en ongeëvenaarde aantrekkelijkheid aan de travertijn (een soort
kalksteen) en de daardoor gevormde
begroeiing. Dit prachtig en sprookjesachtig natuurspektakel, waarbij talrijke
meren en watervallen in elkaar overvloeien, wordt één van de toppers van
onze rondreis door Dalmatië.
Dag 5 Verplaatsing naar de omgeving
van Split.
Dag 6 Met het openbaar vervoer naar
Split. We verkennen de door de Unesco
beschermde oude stadskern o.l.v. een
gids en bezoeken o.a. de kathedraal en
het paleis van Diocletianus. Nadien is
iedereen vrij om de dagelijkse markt
te bezoeken en te genieten van de fijne
sfeer in de kronkelige steegjes van deze
compacte en vermakelijke stad
Dag 7 Busexcursie naar Mostar.
We bezoeken er de oude stadswijk, een moskee en de beroemde
verbindingsbrug over de smaragdgroene
Neretva-rivier o.l.v. een gids. Na een
gezamenlijke lunch, vrije tijd om rond
te slenteren in de middeleeuwse wijk.
Dag 8 Vrije dag. Suggestie: breng
een bezoek aan Trogir, met de goed
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Met z’n paradijselijke stranden, pittoreske haventjes en ontelbare eilandjes,
staat Kroatië garant voor het echte vakantiegevoel. Maar er is meer, want
natuur en cultuur vind je er op minder dan een steenworp afstand van
elkaar. Griekse, Romeinse, Byzantijnse en Venetiaanse erfenissen zijn hier
nooit ver weg en verleden en heden smelten harmonieus samen. Ga met
ons mee naar Dubrovnik, de parel van de Adriatische Zee, naar de arena
van Pula en naar hoofdstad Zagreb met prachtige staaltjes van barok.
Verder o.m. de havensteden Split en Zadar, het spectaculaire Nationaal
Park Plitvicemeren en de unieke archipel en beschermd natuurreservaat
van de Kornatieilanden. Als buitenbeentje is er onze busexcursie naar
Mostar (Bosnië-Herzegovina)!
PROGRAMMA
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Kroatië

bewaarde middeleeuwse haven en
magnifieke uitzichten, een waar historisch juweeltje
Dag 9 We verplaatsen ons naar
Dubrovnik. Onderweg mogelijkheid om
Omis, Makarska (bekend om zijn boulevard met palmbomen) en andere oude
stadjes te bezoeken.
Dag 10 Met het openbaar vervoer naar
Dubrovnik, door de Unesco erkend
als wereldcultuurstad en ooit de enige
waardige rivaal van Venetië langs de
Adriatische Zee. We verkennen de verkeersvrije oude binnenstad binnen de
omwallingen o.l.v. een gids en bezoeken
o.a. het franciscanenklooster en het
rectorenpaleis.
Dag 11 Verplaatsing naar de omgeving
van Biograd.
Dag 12 Bus- en bootexcursie naar
het bruisende Krka Nationaal Park.
Onderweg verkennen we ook Skradin
en Sibenik.
Dag 13 Gezamenlijke boottocht langs
de Kornati-eilanden, inclusief lunch.
Deze unieke archipel is een beschermd
natuurreservaat, waarvan de kleurschakeringen een fantastisch schouwspel
vormen! Wandeling langs een zoutmeer
en wie wil, kan erin zwemmen.

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.324
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 952
alleenreizende:
€ 1.678
(honden niet toegelaten)

Dag 14 Vrije dag om te ontspannen of
na te genieten van al het moois van de
voorbije dagen.
Dag 15 Busexcursie naar Zadar.
De stad bewaart onschatbare overblijfselen van 2000 jaar geschiedenis
o.a. het Romeinse forum, Romaanse
kerken, vestingwerken en schatten uit
de baroktijd.
Dag 16 We zetten koers naar onze laatste
camping in Rovinj.
Dag 17 Busexcursie naar Pula met op
het programma onder meer een geleid
bezoek aan de arena in Pula. We houden
ook even halt in het wondermooie
stadje Rovinj.
Dag 18 Busexcursie naar Motovun en
Porec. O.l.v. een gids gaan we op wandel
in Porec en bezichtigen er o.a. door de
Unesco erkende Euphrasiusbasiliek met
haar buitengewone mozaïeken. Daarna
verder naar het bergdorpje Motovun
voor een wandeling (op truffeljacht in
het Motovunbos?) en vrije tijd.
Dag 19 Laatste vrije dag om de omgeving
van het schiereiland Rovinj te verkennen en te kuieren door de charmante
trappensteegjes en langs statige
woningen. ’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 20 Einde en individuele terugreis. △

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit en taksen •
4 busexcursies (Mostar, Zadar, Pula & Rovinj,
Porec & Motovun) • shuttle naar Zagreb H&T •
openbaar vervoer naar Split en Dubrovnik •
busvervoer (H&T) en toegangsgeld Nat. Park
Plitvicemeren • bus- en bootexcursie dag 12 •
geleide stadsbezoeken en eventuele toegangs
gelden in Zagreb, Split, Mostar, Dubrovnik,
Mostar, Zadar, Pula en Porec • welkomstdrink
en 2 extra drinks - 3 etentjes (tijdens boottocht
Kornati-eilanden, tijdens busexcursie Mostar
en afscheidsetentje) • reisbrochure.

PRAKTISCH
Een geldige Belgische identiteitskaart
volstaat (ook voor bezoek aan Mostar in
Bosnië-Herzegovina).

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Mic Van Roey

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 maart 2022

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2022
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