Kroatië & Slovenië – hotel-only
10-DAAGSE INDIVIDUELE RONDREIS PER WAGEN
HIGHLIGHTS :
•
•
•
•
•

Verblijf in enkele prachtige boutique style hotels
De hotels zijn ideaal gelegen om uitstappen te maken met de wagen
Ideaal voor gezinnen die graag hun eigen uitstappen plannen op eigen tempo
Dit programma omvat enkel de hotels, programma inclusief activiteiten mogelijk op aanvraag
Programma is op maat aanpasbaar, ook upgrade naar andere hotels/ hogere kamertypes mogelijk

ONZE SELECTIE HOTELS :
OPTIE A

OPTIE B

Ljubljana

Hotel Cubo **** (Double Room)

idem

Zagreb

The Esplanade ***** (Superior Double Room)

Amadria Park Capital ***** (Double Superior Room)
Op basis van half pension

Plivice Meren Hotel Degenija **** (Comfort Double Room)

idem

Sibenik

Designhotel D-resort ***** (Superior Double Marina Zadar Hotel Adriana ***** (Comfort Double Room)
View Room)
Op Basis van Half Pension

Bale of Buje

Meneghetti Wine Hotel & Winery *****
(Superior Double Room)

San Canzian Village & Hotel ***** (Superior Room)

DAG 1 (01 JUNI) BELGIË – LJUBLJANA (-)
Rit naar de hoofdstad van Slovenië, Ljubljana. Bij aankomst check-in in het centraal gelegen boutique style hotel en vrije avond. Beveiligde
overdekte parkeerplaatsen zijn mogelijk in de buurt (22 Euro per nacht – niet inclusief).

DAG 2 (02 JUNI) LJUBLJANA (B)
Na het ontbijt vrije verkenning van de charmante hoofdstad. Diverse optionele activiteiten zijn mogelijk zoals een bezoek aan het kasteel
(dat per kabelbaan bereikbaar is), een wandeling langs de architectonische meesterwerken van Plečnik, het openluchttheater Križanke, het
Napoleonmonument, de Central Food-markt, het Prešeren-plein, het congresplein, de Triple Bridge, de Dragon Bridge,... Een echte aanrader
is een romantische boottocht op de Ljubljanica rivier, want een bezoek aan Ljubljana is niet compleet zonder een tocht op het water met de
handgemaakte houten boten (hiervoor kunnen we ook tickets voorzien indien gewenst).

DAG 3 (03 JUNI) LJUBLJANA – ZAGREB (B) of (B, D) +/- 145 km
Na het ontbijt check-out en rit naar Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Onderweg kunnen jullie bv. even halt houden bij het pittoreske Otocec
Kasteel. Bij aankomst check-in in het hotel en vrije verkenning van de omgeving.

DAG 4 (04 JUNI) ZAGREB (B) of (B, D)
Na het ontbijt kunt u op uw eigen tempo van deze dag genieten. Ontdek de benedenstad en de middeleeuwse bovenstad van de hoofdstad
van Kroatië. Zagreb staat bekend om zijn cultuur, kunst en foodie cultuur. Het compacte historische centrum, bezaaid met kleine musea en
kerken nodigt uit tot verkenning. Kuier langs de elegante Oostenrijks-Hongaarse pleinen, maak kennis met de typische architectuur en geniet
van de gemoedelijke flair en levenstempo. Zagreb wordt getypeerd door een unieke straatkunst en groene parken.

DAG 5 (05 JUNI) ZAGREB - PLITVICE MEREN (B) +/- 130 km
Na het ontbijt check-out waarna jullie de reis verder zetten in de richting van het zuiden. Bij aankomst in de groene en heuvelachtige regio
van de Plitvice Meren check-in in uw hotel. Jullie kunnen er een verfrissende duik nemen in het zwembad en/of genieten van de gerechten
in het vernieuwde restaurant (één van de beste opties in de buurt).

DAG 6 (06 JUNI) PLITVICE MEREN (B)
Na het ontbijt kunnen jullie het bijzondere nationaal park met zijn betoverende watervallen en smaragdgroene meren bezoeken (toegang
niet inclusief). De ‘Plitvicemeren’ is het oudste en grootste nationale park van Kroatië. Het park ligt in het bergachtige gebied van Kroatië,
tussen het Mala Kapela-gebergte in het westen en noordwesten en het Lička Plješivica-gebergte in het zuidoosten. De schoonheid van het
Nationaal Park bestaat vooral uit de zestien meren, onderling verbonden door een reeks watervallen. Daarnaast vindt men er ook diepe
bossen met herten, beren, wolven en zeldzame vogelsoorten. Houd uw camera bij de hand terwijl u een wandeling maakt langs verschillende
paden, diverse wandelroutes zijn mogelijk. Na de verkenning terugkeer naar het hotel en vrije namiddag/avond.

DAG 7 (07 JUNI) PLITVICE MEREN – SIBENIK (B) of (B, D) +/- 265 km
Na het ontbijt check je uit bij je hotel en rijden jullie verder zuidwaarts. Geniet van de uitzichten onderweg tot je Split bereikt. De komende
drie dagen kunnen jullie volop genieten van de Keizerstad en omgeving op eigen tempo. Proef lokale gerechten, voel de lokale sfeer of
breng wat vrije tijd door aan het strand. Het verhaal van Split is al 17 eeuw oud en dateert uit de tijd dat de Romeinse keizer Diocletianus
zijn paleis bouwde op het schiereiland in de buurt van de grote Romeinse stad Salona, waar hij de laatste jaren van zijn leven wilde
doorbrengen. Gedurende deze 1700 jaar veranderde het paleis langzaam in een stad, die tot op de dag van vandaag lonkt met zijn rijke
traditie, glorieuze geschiedenis en schoonheid van het natuurlijke en culturele erfgoed. Het paleis is een van de best bewaarde
monumenten van de Romeinse architectuur ter wereld.

DAG 8-11 (09-10 JUNI) SIBENIK (B) of (B, D)
Vrije tijd om Split en omgeving te verkennen. Er zijn heel wat optionele excursies mogelijk : een begeleide dagexcursie om de omgeving te
verkennen, educatieve kooklessen, avontuurlijke quadtochten, leuk dagje uit op zee, adrenalineverhogende ervaring op de Cetina-rivier, enz.
Jullie kunnen ook een bezoek brengen aan bv. het rijke culturele en historische erfgoed van Zadar, Sibenik of Trogir. Of een boottocht maken
langs de prachtige Kroatische eilanden zoals Hvar en Vis.

DAG 12 (11 JUNI) SIBENIK – BALE of BUJE (B) +/- 450 km
Na het ontbijt check-out en rit noordwaarts naar Istrië. Diverse stops zijn mogelijk onderweg. Bij aankomst check-in in het historische boutique style hotel. Vrije verkenning van de omgeving.

DAG 13-15 (12-14 JUNI) BALE of BUJE (B)
Vrije verkenning van de omgeving. Diverse optionele activiteiten zijn mogelijk.

DAG 16 (15 JUNI) BALE of BUJE - BRUSSEL (B)
Na de check-out vertrekken jullie huiswaarts. Einde van onze diensten.

Richtprijs per persoon op basis van 2 personen :
Hotelopties A
01/06/’21 – 15/06/’21

Vanaf € 1975 euro p.p.

Hotelopties B
Vanaf € 2175 euro p.p.

Andere periodes op aanvraag

Inbegrepen : De vermelde maaltijden (- = geen maaltijd, B = Ontbijt, L = Lunch, D = Avondmaal) – overnachting in een 2-persoonskamer in de vermelde hotels (kamertype cf. het
reisvoorstel) – Reisdocumenten inclusie reisgids – BTW en bijdrage garantiefonds
Niet inbegrepen : Transport naar de bestemming en ter plaatse - parkeerplaats - Dranken en persoonlijke uitgaven – Fooien - Toeristentaks - Annulatie- en bijstandsverzekering Alle niet vermelde diensten

