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Luxe Cruises in

KROATIË

vanuit Split
De Noordkust

Elegante
cruise vanuit

ZADAR

VODICE
KORNATI

SPLIT

KRKA
SKRADIN
SIBENIK
TROGIR

PRIMOSTEN

SPLIT

HVAR

De Noordkust

VIS

8 dagen / 7 nachten
vanuit Split tot Split
vertrek op zaterdag

BISEVO

Dag 1 : Split

Aankomst op de luchthaven van Split en
transfer naar de haven. In de late namiddag
(afhankelijk van de aankomsturen van de
vluchten) zullen we een begeleid bezoek
volgen door de straten van Split. Split, deze
eeuwenoude stad ontwikkelde zich rond het
Romeins paleis van Diocletianus, dat meer dan
1700 jaar geleden, door de Romeinse keizer
Diocletianus werd gebouwd. De keizer liet dit
indrukwekkende paleis bouwen, om hier de
laatste jaren van zijn leven, na zijn troonsafstand
door te kunnen brengen. Het paleis van
Diocletianus en vele andere monumenten uit de
Romeinse tijd zijn in zeer goede staat bewaard
gebleven. Het paleis is uniek in de wereld,
omdat het gedurende 1700 jaar bewoond is
gebleven. De bekende kathedraal bevindt zich
in het paleis en werd gebouwd bovenop het
mausoleum van keizer Diocletianus. Deze werd
vernoemd naar de beschermheilige van Split,
Hl. Dujam. In de bewaard gebleven delen van
het paleis en in de paleiskelders vinden diverse
manifestaties plaats met lokale muziek en dans.
In de avond wordt een welkom diner geserveerd
en wordt de crew voorgesteld door onze Cruise
director. Overnachting in Split.

Dag 2 : Split > Hvar > Vis

We vertrekken s’morgens vroeg vanuit Split
en varen richting Hvar waar we rond de
namiddag aankomen. Lunch onderweg. Met een
professionele gids van de regio bezoeken we de
stad en hebben we vrije tijd om op eigen houtje
deze prachtige stad “de Saint Tropez van Kroatië“
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te verkennen. Het eiland Hvar, het zonnigste eiland
in Kroatië is een geliefde vakantiebestemming
vanwege de bewaard gebleven cultuur, prachtige
natuur, rustige baaien, heldere zee, heerlijke
specialiteiten en het vermaak. Op het eiland zijn
in de loop der eeuwen vele kerken, paleizen en
villa’s gebouwd. De traditionele wijngaarden,
olijfbomen en lavendelvelden zijn bewaard
gebleven. Later vertrekken we richting Vis, als
het weer en de tijd het ons toelaat wordt er een
zwemstop ingelast onderweg. Vrije tijd in Vis.
Het eiland Vis, één van de meest afgelegen
eilanden, heeft attractieve plaatsen zoals Komiza
en Vis, met oude stadskernen, mooie stranden en
pijnboombossen. Het visserijmuseum in Komiza
toont traditionele houten boten die vroeger voor
de zeevisserij gebruikt werden. Vrije avond en
overnachting in Vis.

Dag 3 : Vis > Bisevo Blue Cave >
Vodice*

Vertrek naar het eiland Bisevo. Op vijf zeemijl is
het eiland Bisevo bekend om zijn Blauwe Grot;
een natuur fenomeen waarin het lijkt of de zee
licht geeft. Ontdekking van de grot (toegang tot
de grot is ca. €10, ter plaatse te voldoen). Lunch
en vertrek naar Vodice. Dit is een lange vaart,
waar u van de adembenemende landschappen
kunt genieten, om in de namiddag aan te komen
te Vodice.
Vrije avond en overnachting in Vodice.
*het kan zijn door het druk verkeer in de haven van Vodice dat de
kapitein beslist de boot te ankeren in Zlarin.

Dag 4 : Vodice > Kornati > Zadar

Vanuit Vodice varen we naar de Kornati eilanden.
Het hele nationale park is een gebied van
kalksteen met veel riffen, rotsen, grotten en weinig
vegetatie. Sommige rotsen hebben een hoogte
van zo’n 160 meter, de imposante rotswanden
in combinatie met de weinige begroeiing en de
blauwe zee zijn fascinerend om te zien. Lunch.
Verder varen naar Zadar. Aankomst in Zadar in
de namiddag.
Bezoek aan de stad Zadar. Onze gids wacht ons
op voor een rondleiding langs de belangrijkste
bezienswaardigheden van de stad, zoals
het Romeinse Forum, de kerk Sveti Donat, de
kathedraal Sveta Stosija en het wereldberoemde
en unieke zee-orgel, waarvan de klanken en
melodieën bepaald worden door de golven.
Vrije avond en overnachting in Zadar.

Dag 5 : Zadar > Sibenik

Vanuit Zadar varen we naar Sibenik. Lunch en
zwemstop onderweg. Aankomst in Sibenik en
wandeling in de stad. Sibenik, in het jaar 1006
voor het eerst genoemd, is de jongste van de
grotere steden aan de kust en tegelijkertijd de
oudste stad van Kroatië. Want Sibenik werd
niet door Grieken, Romeinen of Byzantijnen,
maar door Kroaten zelf gesticht. Het bekendste
bouwwerk in de binnenstad is de St. Jacobs
Kathedraal, het belangrijkste monument uit
de Renaissance in Kroatië. Vrije avond en
overnachting in Sibenik.

Split > Hvar > Vis > Bisevo Blue Cave > Vodice > Kornati > Zadar > Sibenik > Skradin > Krka > Primosten > Trogir > Split

Dag 6 : Sibenik > Skradin* > Krka
> Primosten*

Vanuit Sibenik buigen we af naar de monding
van de rivier Krka. We varen stroomopwaarts
en gaan voor anker in Skradin, dicht bij de
beroemde Krka watervallen. Vanaf Skradin
gaan kleine bootjes richting het nationale
park. Breng zeker een bezoek aan “Skradinski
Buk”, het bekendste deel van de watervallen
(toegang tot het park incl. boottransfer is
ca. €12,- tot €15,-, ter plaatse te voldoen).
Vergeet niet zwemkleding mee te nemen, want
het is toegestaan te zwemmen in het frisse
heldere water van Krka. Lunch en bezoek van
het park. Verderzetting naar Primosten. Vrije
avond en overnachting in Primosten.
* het kan zijn door het druk verkeer in de monding dat de kapitein
beslist de boot te ankeren in een andere haven aan de monding en
dat de watervallen worden bereikt per bus.
* het kan zijn door het druk verkeer in de haven van Primosten dat
de kapitein beslist de boot te ankeren in Zlarin.

Dag 7 : Primosten > Trogir > Split

Vanaf Primosten varen we naar Trogir. Lunch
en aankomst in Trogir. Trogir, een kleine
plaats bij Split bekend om zijn oude centrum
en het Romaanse portaal aan de ingang
van de kathedraal van de H. Ivan, wat een
door UNESCO beschermd cultuurmonument
is. Trogir is ook bekend om zijn levendige
boulevard. Begeleid bezoek van Trogir.
Verderzetting naar Split. Vrije avond en
overnachting in Split.

Dag 8 : Split

Ontscheping en afhankelijk van de terugvlucht
of verder verblijf transfer naar de luchthaven of
naar uw volgend verblijf.

INBEGREPEN
- Vluchten heen en terug
- Transfers luchthaven > boot > luchthaven
- Nederlandstalige cruise director aan boord
- 6 a 8 bemanningsleden
- Cruise 7 nachten in de gekozen categorie
- Dagelijks ontbijtbuffet en 6 keer een 3-gangen lunch met ¼ wijn
+ ½ water + filter koffie
- Professionele gids in Split, Hvar, Zadar en Trogir
- Gratis Wi-Fi aan boord

Niet INBEGREPEN
- Haventaksen, €25 per persoon/week, aan boord cash te betalen
- Toegangskaarten voor het Krka nationaal park, ±12€ - 15€ per
persoon, betaling ter plaatse
- Toegangskaarten voor de Blue Cave : ±10€ per persoon, betaling
ter plaatse
- Inkomgelden
- Verzekeringen
- Persoonlijke uitgaven
- Fooien (cruise director en bemanning)
Opmerking: De volgorde van de bezoeken kan wijzigen naargelang
de navigatieomstandigheden en de aankomst en het vertrek van de
vluchten. Inhoud blijft verzekerd.
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Onze andere

Vietnam

Mekong

Myanmar
De Blauwe Vogel 1609
Luikersteenweg 62
3800 Sint-Truiden
Tel : +32(0)11/70.55.00
Mail : info@deblauwevogel.be
Website : www.deblauwevogel.be
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Pandaw II

Mekong Pandaw

Angkor Pandaw

CRUISES

