10-Daagse REIS naar KROATIË

8

Met o.a.: Krk, Plitvice en Postojna

Intensiteit:

4

• Soms een wat langere
wandeling
• Heuvelachtige omgeving

10-Daagse REIS naar
KROATIË
Vertrek:
DONDERDAG 20 MEI 2021

een parel, het eiland Kosljun, waar
we per boot heen varen en waar we
een bezoek zullen brengen aan het
fraaie Franciscaner klooster. Het
12e-eeuwse klooster met de mooie
kerk en dito omgeving maken deze
dag tot een heel bijzondere.
6 dag: Dinsdag
Vandaag een wat langere dag,
maar absoluut de moeite waard.
’s Morgens brengen we een bezoek
aan Pula, gesticht door keizer
Augustus. Hier vinden we onder
andere een zeer gaaf gebleven
amfitheater en naast vele andere
oude Romeinse gebouwen ook de
Augustus- en Dianatempel. Na de
middag brengen we een bezoek
aan Brijuni, een eilandengroep
van 14 grote en kleine eilanden.
Dankzij hun schoonheid, de
grilligheid en de vegetatie is het
sinds 1983 een nationaal park. De
eilanden worden van het vaste land
gescheiden door het Fažana Kanaal.
Tito heeft op Brijuni gewoond en
vele beroemdheden hebben hem
daar bezocht, zoals Sofia Loren,
Liz Taylor, Richard Burton, maar
ook veel staatshoofden, waaronder
koning Boudewijn en onze eigen
koningin Juliana.
e

Een heerlijke voorjaarsreis.
Zo mogen we deze reis naar
het mooie Istrië gerust
noemen. Het betoverend
mooie schiereiland is
gezegend met een heerlijk
klimaat, waardoor het in deze
tijd van het jaar goed toeven
is. Tevens een gebied met een
zeer rijke vegetatie. Ook onze
standplaats Opatija is een
plaatje. Sinds mensen
heugenis een zeer geliefd
vakantieoord van de adel,
getuige ook de vele villa’s
aan de wandelpromenade.
Ook heeft u vanaf uw balkon
een schitterend uitzicht over
de Kvarnerbaai. Uiteraard
gaat u een aantal interessante
excursies maken, zoals een
bezoek aan Rijeka en het
beeldschone eiland Krk. Deze
uitstapjes en ons uitstekende
hotel maken dat u een
heerlijke reis zult hebben.

DE KVARNER RIVIÈRA
1e dag: Donderdag
De koffiepauze houden we nog in
Nederland, maar we komen dan al
snel in Duitsland en gaan over de
‘Linksrheinischer Autobahn’ via
Stuttgart naar ons hotel in Ulm.
2e dag: Vrijdag
We rijden langs de Beierse
hoofdstad München en de Allianz
Arena naar de Beierse Alpen voor
de koffiepauze. Hierna door het
Nationaal Park Hohe Tauern in
Oostenrijk naar de Loiblpas.
Vervolgens langs Ljubljana naar
ons prachtige, direct aan zee
gelegen, hotel in Opatija.
3e dag: Zaterdag
Vanmorgen verkennen we onze
standplaats Opatija, dat nog steeds
de Habsburgse grandeur uitstraalt.
Na de lunchpauze rijden we naar
Rijeka. Dit is de derde stad van
Kroatië en een belangrijke

havenstad met een rijk verleden,
getuige de vele monumenten zoals
de Sint Vituskerk, het theater en de
oude stadstoren (Gradski Toran).
Ook een wandeling op de Korzo, de
havenboulevard is zeker de moeite
waard. Vervolgens rijden we langs
de kust weer terug naar ons hotel.
4e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt heerlijk in de buurt van
het hotel een wandeling maken
en bij goed weer genieten van
de voorjaarszon.
5 dag: Maandag
Via de beroemde boogbruggen
rijden we naar het eiland Krk, het
eeuwenoude centrum van de
Kroatische taal, voor een uitgebreid
bezoek. Het eiland is in feite één
groot gevarieerd natuurgebied met
berglandschappen en weelderige
begroeiing. Vervolgens naar nog
e

7e dag: Woensdag
Wat u ook absoluut gezien moet
hebben in Kroatië is één van de
meest indrukwekkende gebieden
in Europa, het Nationaal Park de
Plitvice Meren. Deze meren blijven
fascineren bij iedereen, mede door
de schoonheid van de natuur.
Dit natuurlijk schouwspel bestaat
uit 16 trapsgewijs geschakelde
kristalheldere meren, die met elkaar
verbonden zijn door schilderachtige
watervallen en cascades. Hiermee is

het misschien wel één van de
mooiste meren van de wereld.
Uiteraard maken we hier een korte
wandeling en een boottochtje.
8e dag: Donderdag
Een heerlijk ontspannen dag. Vanuit
ons hotel maken we een kleine
wandeling naar de haven, waar we
aan boord stappen voor een leuke
boottocht langs de Istrische kust.
Tussendoor houden we een
uitgebreide pauze in het oude
plaatsje Moscenicka, met misschien
wel het mooiste uitzicht over de
Kvarner-baai en fraaie inheemse
mediterrane architectuur. Hierna
varen we weer terug naar Opatija
en heeft u nog even vrije tijd.

Thuiskomst:
ZATERDAG 29 MEI 2021

€ 1.295,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 295,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension

9e dag: Vrijdag
Helaas gaan we ons fijne hotel
weer verlaten. We gaan via de
Karawanken naar Duitsland. Hier
rijden we via Nürnberg en Erlangen
naar ons hotel in het Steigerwald
voor diner en overnachting.

Hotelinfo:

10e dag: Zaterdag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald rijden we terug naar
Nederland. Alvorens huiswaarts
te keren gebruiken we een goed
verzorgd diner ter afsluiting van
onze reis naar Kroatië.

28/29 mei:
Hotel Steigerwald - Duitsland

20/21 mei:
Hotel Maritim Ulm - Duitsland
21/28 mei:
Grand Hotel Palace Opatija - Kroatië

Hotelinfo:
U verblijft deze reis in het prachtig gelegen
Grand Hotel Palace Opatija, nabij het centrum
en gelegen op een steenworp afstand van
de promenade met een fraai uitzicht over
de Kvarnerbaai. Alle kamers aan zeezijde
zijn voorzien van balkon, bad/douche, toilet,
telefoon en radio. Culinair wordt u verwend
met een ontbijtbuffet en een diner of buffet.
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