
1

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

KROATIË
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Bootcategorieën 
Al onze boten zijn recent gebouwd en worden 
onderverdeeld in 3 categorieën : Deluxe, Luxury en 
Superior. Onze bootclassificaties zijn gebaseerd op 
het comfort aan boord, de infrastructuur en de extra 
supplementen (dranken,…)

Kajuittypes
De boot is onderverdeeld in 2 dekken : het standaarddek, 
het hoofd- en/of het bovendek. De kajuiten van het 
standaarddek zijn een beetje goedkoper, tellen twee 
patrijspoorten en airconditioning. Deze zijn in het 
algemeen de koelste, de ruimste en de rustigste kajuiten 
van het schip. Men heeft toegang tot deze via de trappen 
van het hoofddek. De kajuiten van het hoofd- en/of 
bovendek bezitten over een raam in de cabine en van 
een patrijspoort in de badkamer.
Deze zijn toegankelijk via de binnenkant of buitenkant van 
het schip. Al de kajuiten hebben een tweepersoonsbed 
of twee eenpersoonsbedden en genieten van een 
privatieve badkamer met douche en toilet. Tevens is er de 
mogelijkheid om een derde bed bij te voegen in enkele 
kajuiten. WIFI is beschikbaar in de publieke ruimtes van 
het schip.

Dagelijkse leven
De schepen verlaten in de ochtend de haven terwijl 
de klanten aan het ontbijten zijn. Een eerste zwemstop 
(afhankelijk van de weersomstandigheden) is voorzien in 
de voormiddag voor de lunch. Een tweede zwemstop 
zal plaatsvinden in de namiddag vooraleer de boot zijn 
bestemming bereikt. 
Eenmaal aangekomen zullen de klanten genieten van een 
stadstour wanneer deze voorzien is. De vrije avond geeft 
de mogelijkheid om de lokale keuken te ontdekken. De 
schepen meren in het algemeen aan in de hoofdhavens 
en geven de kans aan de klanten om terug te keren naar 
de boot wanneer het hen wenst. 

De maaltijden aan boord
De cruises worden aangeboden in halfpension zoals 
volgt : ontbijt in buffetvorm en een driegangenmenu vers 
klaargemaakt door onze chef voor het middagmaal. De 
voorgestelde maaltijden aan boord zijn een variatie van 
mediterrane- en internationale keuken. De chef zal jullie 
enkele typische Kroatische maaltijden laten ontdekken. 
Fruit is de hele dag beschikbaar. De chef zal het nodige 
doen om de diëten te respecteren indien dit is meegedeeld 
tijdens de reservatie. Wij moedigen de klanten aan om 
de steden en lokale restaurants te ontdekken gedurende 
de avond om de lokale keuken te proeven. Onze cruise 
director aan boord blijft tot uw dienst om advies te geven 
over de beste plaatsen om te eten.

De dranken
De dranken (1/4 wijn, ½ water en koffie) zijn inbegrepen 
tijdens het middagmaal op de meeste cruises. Op onze 
schepen is een bar aanwezig die een ruime keuze 
aan bier, wijnen, alcoholische dranken en frisdranken 
aanbiedt. Al de consumpties gekocht aan boord kunnen 
op het einde van de cruise contant betaald worden. Het 
is niet toegelaten dat gekochte dranken aan land op onze 
boten worden ingebracht. 

Uitstappen
Kroatië is een prachtig land met fabelachtige steden 
opgenomen in het Unesco werelderfgoed en unieke 
eilanden met elk hun eigen persoonlijkheid en verleden. 
Onze cruises omvatten een selectie begeleide stadstours 
met lokale gidsen. Hoewel de begeleide bezoeken 
inclusief zijn, zijn sommige toegangsprijzen van 
facultatieve uitstappen niet inbegrepen. Dit geeft de 
mogelijkheid aan de klanten om vrijuit te kiezen wat ze 
willen ontdekken op eigen tempo. Wij adviseren om de 
rubriek inbegrepen/niet inbegrepen van elke cruise na 
te kijken. 

Dress code
De dress code gedurende de cruise is comfortabel en 
ontspannen. Wij raden aan om een trui mee te nemen 
gedurende de maand oktober en mei, deze zijn een 
beetje koeler. Veel zonnecrème en een zonnebril zijn een 
vereiste tijdens de zomermaanden. Een paar comfortabele 
wandelschoenen is essentieel voor het ontdekken van de 
verschillende eilanden, steden en nationale parken die 
we tijdens de cruise gaan bezoeken.

Nationaliteiten aan boord
Onze boten hebben een capaciteit van 36 à 40, 
meestal Vlamingen. Wij verwelkomen zowel koppels, 
individuelen, families met kinderen en senioren. 

Taal aan boord
In het algemeen is de taal aan boord Engels. Sommige 
van onze directors aan boord spreken Nederlands en 
Frans. Gelieve ons te raadplegen om de gesproken taal 
aan boord te kennen.

Beperkte mobiliteit
Wij verwelkomen iedereen aan boord van onze boten, 
hoewel we een waarschuwing hebben voor personen 
met beperkte mobiliteit. De bemanning zal alles doen om 
jullie aan boord zo goed mogelijk te helpen. Belangrijk 
om te weten, onze boten meren aan naast andere boten 
in verschillende havens. Hierdoor zijn de klanten verplicht 
om andere boten over te steken met ongelijke platformen 
om aan land te gaan of aan boord te stappen. Gelieve 
onze reservatiedienst te verwittigen die u zal leiden 
volgens uw behoeften.

Privatisering van de boot
Onze boten kunnen geprivatiseerd worden vanaf 
30 personen. Tevens kunnen we onze cruise onder 
verschillende thema’s voorstellen : fietsen, cultureel, etc… 
Aarzel niet om jullie aanvraag te sturen, één van onze 
medewerkers zal zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Per cruise varen van eiland tot eiland is de beste manier 
om de prachtige Adriatische Zee te ontdekken. Iedere 
aanleghaven, waarbij het merendeel deel uitmaakt van het 
Unesco Werelderfgoed, is een ware ontdekking ; van kleine 
afgelegen havens tot ongerepte kreken en het aanmeren in 
het hart van Kroatische steden.

Onze charme schepen bieden een zeer persoonlijke service 
aan, mede dankzij de zeer gastvrije bemanning die steeds tot 
uw dienst staat, de comfortabele en goed uitgeruste kajuiten, 
royale en familiale gerechten alsook de begeleide bezoeken 
met onze lokale gidsen. Een van de grootste voordelen van 
onze cruises is de menselijke omvang van onze schepen. 
Deze zijn zeer bevorderlijk voor de gezelligheid en interactie 
tussen de passagiers met het behoudt van een bepaalde 
intimiteit. 

De intimiteit wordt versterkt door het feit dat de kapitein en 
zijn bemanning uit zeevarende families komen die van de zee 
houden, haar respecteren en zeer goed kennen. Zij zullen 
alles in het werk stellen om de liefde die zij voor de zee 
hebben alsook het land, met u te delen. 

Onze schepen worden verdeeld onder 3 categorieën : 
Deluxe, Luxury en Superior. Onze vloot bestaat uit de 
nieuwste modellen die onlangs gebouwd zijn en voorzien van 
de laatste nieuwe innovaties. Hiermee willen wij onze gasten 
een onvergetelijk souvenir garanderen voor hun cruise rond 
de Adriatische eilanden. 

 

ONZE CRUISES : HET LEVEN AAN BOORDOntdek de mooiste plaatsen van de Kroatische kust  
aan boord van onze charme schepen. 

Onze Cruises
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DUBROVNIK

SPLIT

BRAC

KORCULA

MLJET

HVAR

BOL

VIS

PUCISCA

MAKARSKA

Dag 1 : Dubrovnik
Onthaal aan de luchthaven van Dubrovnik, 
transfer naar de haven Gruž en boarding. Een 
welkomstdiner wordt u aangeboden*. Het is 
de gelegenheid om kennis te maken met de 
kapitein en de bemanning. De boarding is de 
hele dag mogelijk. De passagiers die ’s morgens 
aankomen, hebben geen toegang tot hun kajuit 
voor 13u, maar mogen hun bagage aan boord 
laten. Overnachting in Dubrovnik.
* Indien de vlucht vertraging heeft, kunnen er wijzigingen in 
het programma aangebracht worden en kan de welkomstdiner 
verplaatst worden naar een andere dag.

Dag 2 :  Dubrovnik >  
Elafieteneilanden >Mljet

Na het ontbijt vertrek naar het nationaal 
park van Mljet. Boottrip door de prachtige 
Elafieteneilanden, met onderweg een duikhalte. 
Lunch aan boord. Bij aankomst in Mljet vrije 
tijd om het park, het grote en kleine meer, 
het eiland St. Mary en zijn 12de-eeuwse 
benedictijnenklooster te ontdekken. Vrije avond. 
Overnachting in Mljet. (opgelet inkomgelden 
voor het park niet inbegrepen ± €15).

Dag 3 : Mljet > Hvar
In de ochtend varen we richting het eiland 
Hvar*. Onderweg maken we een halte dichtbij 
het eiland Korcula om een duik te nemen. Lunch 
en nieuwe halte in één van de baaien. Het 
eiland Hvar behoort tot de bekendste eilanden 
van Kroatië en is de plaats van samenkomst van 
de internationale jetset. Bezoek aan Hvar met 
een lokale gids door de stad om de culturele en 
historische aspecten en hun manier van leven te 

ontdekken. Vrije avond. Overnachting in Hvar.
* De uren van aankomst en afvaart in Hvar hangen af van de 
havenautoriteiten.

Dag 4 : Hvar > Bol > Split
Na het ontbijt vertrek naar Bol, beroemd om 
het mooiste strand van Kroatië : Zlatni Rat 
(goudkaap). Halte in Bol en vrije tijd in de 
stad. Na de lunch doortocht naar Split en 
aankomst in de namiddag. Split is het tweede 
grootste stedelijke centrum van Kroatië en is de 
hoofdplaats van de provincie Split-Dalmatië. 
De stad bestaat sinds ruim 1700 jaar en het 
historische stadcentrum staat sinds 1979 op de 
lijst van het culturele erfgoed van de UNESCO. 
De historische en culturele gebouwen zijn 
gelegen binnen de muren van het paleis van 
Diocletianus. Daarnaast vormt deze stad een 
belangrijke culturele attractie dankzij haar talrijke 
musea, het nationaal theater, oude kerken en 
andere archeologische sites. Rondleiding in de 
stad en bezoek aan het paleis van Diocletianus. 
Vrije avond. Overnachting in Split.

Dag 5 :  Split > Pucišca (Eiland Brac) 
> Makarska

Na het ontbijt vertrek naar het eiland Brac, 
duikhalte onderweg en navigatie richting Pucišca. 
Pucišca is het grootste dorp van het noorden van 
het eiland met een authentieke Middellandse 
Zeearchitectuur, een rustieke sfeer en witte 
stenen gevels. Pucišca is ook bekend vanwege 
zijn steengroeve. De stenen werden gebruikt 
voor onder andere de bouw van het Witte Huis 
in Washington DC en het parlementsgebouw 
in Wenen. De enige steenhouwersschool in 

Kroatië ligt in Pucišca, waar studenten kalksteen 
met traditionele en onconventionele werktuigen, 
die al eeuwenlang worden gebruikt, bewerken. 
Lunch aan boord en navigatie naar Makarska. 
Vrije avond en overnachting in Makarska.

Dag 6 : Makarska > Korcula
Ontbjit en vertrek naar het eiland Korcula. 
Duikhalte onderweg voor de lunch en aankomst 
in Korcula in de namiddag. Stadsbezoek.
Ontdek de stad met haar oude paleizen in 
Venetiaanse stijl en het kleine huisje waar Marco 
Polo geboren zou zijn. ’s Avonds vrije tijd om 
te dineren in één van de stadsrestaurantjes. 
Overnachting in Korcula.

Dag 7 : Korcula > Dubrovnik
Na het ontbijt trip door Mljet en de 
Elafieteneilanden met een duikhalte onderweg en 
lunch. Aankomst in Dubrovnik in de namiddag. 
Stadstour van Dubrovnik, dat ook wel de “Parel 
van de Adriatische Zee” genoemd wordt. Tijdens 
de stadstour komen we langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden en zijn er meerdere 
fotostops gepland. Na het stadsbezoek vrije 
tijd waarin u onder andere de stadsmuren kunt 
bezichtigen of met de kabelbaan tot bovenaan 
de berg kunt gaan.

Dag 8 : Dubrovnik
Ontbijt. Wegens het late vertrek van de 
terugvlucht krijgt u nog vrije tijd om Dubrovnik 
en Cavtat zelf te bezoeken. Ook wordt er een 
facultatieve excursie naar het platteland van 
Dubrovnik voorgesteld (betalend). Transfer naar 
de luchthaven en terugvlucht.

INBEGREPEN 
-  Vluchten heen en terug (als package met vluchten)
-  Transfers luchthaven > boot > luchthaven (niet inbegrepen als 
cruise only)

- Nederlandssprekende cruise director
-  6 a 8 bemanningsleden
-  Cruise 7 nachten basis deck
- Dagelijks ontbijtbuffet en 6 keer een 3-gangen lunch met ¼ wijn 
+ ½ water + filter koffie
-  Professionele nederlandstalige of engelstalige gids in Korcula, 
Hvar, Split en Dubrovnik

-  Gratis Wi-Fi aan boord

NIET INBEGREPEN 
-  Haventaksen, 35€ p.p./week, aan boord cash te betalen
-  Toegangskaarten voor het Mljet nationaal park, ±15€ per 
persoon, dient bij de ingang van het park te worden betaald als u 
het park wilt bezoeken

-  Inkomgelden 
- Verzekeringen 
- Persoonlijke uitgaven 
- De fooien 
- De avondmalen 
- De dranken
-  Eventuele toeslag op de vluchten

Opmerking : De volgorde van de bezoeken kan wijzigen naargelang 
de navigatieomstandigheden en de aankomst en het vertrek van de 
vluchten. Inhoud blijft verzekerd. 

Dubrovnik > Elaphieten Eilanden > Mljet > Hvar > Bol > Split > Pucišca > Makarska > Korcula > Dubrovnik

DUBROVNIK
8 dagen / 7 nachten

vanuit Dubrovnik tot Dubrovnik
vertrek op zaterdag

Elegante  
cruise vanuit
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ZADAR

SPLITTROGIR

HVAR

VIS

VODICE SKRADIN

BISEVO

KORNATI
PRIMOSTEN

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

SIBENIK
 

KRKA

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 welkomdiner (bij late aankomst kan 
deze verplaatst worden naar een andere dag) 
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“ 

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 of in Primosten
* Vis : Is alleen maar bereikbaar bij mooi weer en kalme zee , bij 
andere weersomstandigheden kan de kapitein beslissen om de routing 
te veranderen.

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. 

Dag 6 : Sibenik > Skradin* > Krka 
> Primosten* (> Trogir)
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 of de vaart verderzet 

naar Trogir die een veiligere haven is.

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.

Opmerking : Gelieve uw bagage op de dag van vertrek op de daarvoor 
aangewezen ruimte voor het restaurant, gelegen op het Upper dek, 
te plaatsen.

INBEGREPEN 
-  Vluchten heen en terug (als package met vluchten)
-  Transfers luchthaven > boot > luchthaven (niet inbegrepen als 
cruise only)

- 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, €35 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 
- De fooien 
- De avondmalen 
- De dranken
-  Eventuele toeslag op de vluchten

Opmerking : De volgorde van de bezoeken kan wijzigen naargelang 
de navigatieomstandigheden en de aankomst en het vertrek van de 
vluchten. Inhoud blijft verzekerd.

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

Elegante  
cruise vanuit

De Noordkust
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Dag 1: Aankomst Zadar
De passagiers die ’s morgens aankomen hebben 
toegang tot hun kajuit vanaf 13u00, bagage 
mag u vooraf al aan boord laten. Rondleiding 
* door de stad van Zadar. De gids zal u de 
belangrijkste bezienswaardigheden tonen, zoals 
het Romeinse Forum, de kerk Sveti Donat, de 
kathedraal Sveta Stošija en de wereldberoemde 
en unieke zee-orgel, waarvan de klanken en 
melodieën bepaald worden door de golven. 
Diner aan boord en overnachting in Zadar.
*Naargelang vluchtschema kan het zijn dat het bezoek aan de stad 
doorgaat op de volgende dag of de voorlaatste dag.

Dag 2: Zadar > Sibenik
We varen naar Sibenik, onderweg hebben we 
tijd om een duik te nemen in het heldere water. 
Aankomst in Sibenik voor een wandeling in 
de stad. Sibenik,werd in het jaar 1006 voor 
het eerst genoemd, is de jongste van de grote 
steden aan de kust en tegelijkertijd de oudste van 
Kroatië. Want Sibenik werd niet door Grieken, 
Romeinen of Byzantijnen, maar door de 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.

Dag 3: Sibenik > Skradin > 
Primosten (of Trogir of Rogoznica )
Vanuit Sibenik varen 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 nationaal park. 

We brengen 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 betalen). Vergeet 
niet zwemkleding mee te nemen, want het is 
toegestaan te zwemmen in het frisse heldere 
water van Krka.  Na bezoek aan Krka varen we 
verder naar Primosten, een kleine plaats gelegen 
op slechts 27 km van Sibenik. Deze plaats heeft 
zijn mediterrane sfeer bewaard en heeft alle 
kenmerken van een middeleeuws vissersdorp, 
dat is vooral duidelijk te zien aan de smalle 
straatjes en kleine huisjes in de oude stadskern. 
Bezoek historische bezienswaardigheden, 
zoals: de parochiekerk Sint Juraj (gebouwd in 
1485 op het hoogste punt van het voormalige 
eiland), de Sint Roko kerk (gebouwd in 1680, 
een waardevol cultureel monument), het beeld 
van Onze Lieve Vrouw van Loret en de Kerk 
van Onze Lieve Vrouw van Genade (gebouwd 
in 1553). Ook zijn er lange kiezelstranden 
en een mooie promenade. Eén van de meest 
beroemde en mooiste stranden van Primosten is 
het strand Raduca. Vrije avond en overnachting 
in Primosten.
Het kan zijn dat, bij minder goed weer of 
woelige zee, de kapitein beslist om verder te 
varen naar Trogir of Rogoznica , daar Primosten 
een open haven is en het onderhevige is aan 
weersomstandigheden 
* 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 of de vaart verderzet naar 

Trogir die een veiligere haven is.

Dag 4: Primosten of Trogir > Split 
Vandaag varen we naar Trogir, onderweg 
hebben we een zwemstop. Aankomst en lunch 
in Trogir. Trogir is een klein stadje dat bekend 
is om zijn oude centrum en het Romaanse 
portaal aan de ingang van de kathedraal van 
de H. Ivan, wat een door UNESCO beschermd 
monument is. In de stad en op de boulevard vind 
je terrasjes, ijssalons en restaurants. We varen 
verder naar Split. Met een gids maakt u een 
wandeling door de straten van deze unieke stad. 
Deze 1700 jaar oude stad is gesticht door de 
Romeinse keizer Diocletanianus. Het historische 
stadcentrum staat vanaf 1979 op de lijst van het 
culturele erfgoed van de Unesco. De historische 
en culturele gebouwen zijn gelegen binnen de 
muren van het Diocletianus paleis. Vrije tijd en 
overnachting in Split.

Dag 5: 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“ 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 

Zadar > Sibenik > Krka > Primosten of Trogir > Split > Hvar > Vis > Bisevo > Vodice > Kornati > Zadar

ZADAR
Elegante  

cruise vanuit

8 dagen / 7 nachten
vanuit Zadar tot Zadar

vertrek op zaterdag

De Noordkust

M/S ZEUS 5*+ nieuw in 2020 

NIEUW

Deluxe Boat

Deck Cab nr Cabin type 

Captain 20 DOUBLE ( ENTRANCE OUTSIDE )

Main 19 DOUBLE (ENTRANCE INSIDE)

18 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE INSIDE)

17 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE INSIDE)

16 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE INSIDE)

15 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE INSIDE)

14 TWIN (ENTRANCE INSIDE)

12 TWIN (ENTRANCE INSIDE)

11 DOUBLE OR TWIN ( ENTRANCE OUTSIDE )

10 DOUBLE OR TWIN ( ENTRANCE OUTSIDE )

9 DOUBLE OR TWIN ( ENTRANCE OUTSIDE )

Standard 8 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE INSIDE)

7 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE INSIDE)

6 TWIN (ENTRANCE INSIDE)

5 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE INSIDE)

4 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE INSIDE)

3 TWIN (ENTRANCE INSIDE)

2 DOUBLE + EXTRA BED (ENTRANCE INSIDE)

1 DOUBLE + EXTRA BED (ENTRANCE INSIDE)

Bouwjaar : Mei 2019

Romp : Stalen boot

Lengte : 50,00 m

Breedte : 8,90 m

Diepgang : 2,70m

Gewicht : /

Motor : 2xMAN

Generator : 3

Maximale snelheid : 11 knopen

Kruissnelheid : 8,5 knopen

Brandstoftank : 12m³

Watertank : 60m³

Kajuiten/max capaciteiten 19/40

Bemanningsleden : 6-8

Opmerking: In geval van slechte weersomstandigheden 
of andere onvoorziene omstandigheden, kan de kapitein 
beslissen om de route te veranderen voor het comfort en 
de veiligheid van de passagiers.

ZADAR

SPLITTROGIR

HVAR

VIS

VODICE

BISEVO

KORNATI
PRIMOSTEN
SIBENIK

 

KRKA

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 6: 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 7: 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. De Ierse Nobelprijswinnaar 
George Bernard Shaw omschreef het zo: “Op de 
laatste dag van zijn schepping, bekroonde God 
zijn werk en schiep vanuit tranen, sterren en lucht de 
Kornati Eilanden”. De prachtige natuur, ontelbare 
kleine en grotere eilanden (in de volksmond ook wel 
genoemd: “een eiland voor elke dag van het jaar”) 
maken de Kornati Eilanden tot een uniek paradijs. Het 
is de grootste eilandenverzameling in de Adriatische 
Zee met 147 eilanden en riffen en een totale 
oppervlakte van 69 m2, verspreid over 230 km2. 
Lunch. Verder varen naar Zadar. Aankomst in Zadar 
in de namiddag. Vrije tijd in de namiddag of bezoek 
aan de stad Zadar als deze niet is gebeurd op de 
eerste dag. Vrije avond en overnachting in Zadar.

Dag 8: Zadar
Uw cruise eindigt vandaag na het ontbijt. Transfer 
naar de luchthaven van Zadar.
**In geval van slechte weersomstandigheden of andere onvoorziene 
omstandigheden, kan de kapitein beslissen om de route te veranderen voor 
het comfort en de veiligheid van de passagiers.
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M/S ATLANTIC 5* 

Deck Cab nr Cabin type 

Main 19 TWIN

18 TWIN

17 TWIN OR DOUBLE

16 TWIN OR DOUBLE

15 TWIN OR DOUBLE

14 TWIN OR DOUBLE

13 TWIN OR DOUBLE

12 TWIN

11 DOUBLE 

10 DOUBLE 

9 DOUBLE

Lower 8 DOUBLE OR TWIN

7 DOUBLE + EXTRA BED

6 TWIN

5 TWIN

4 DOUBLE + EXTRA BED

3 DOUBLE OR TWIN

2 TWIN

1 TWIN

Luxury Boat M/S AVANTURA 5*+ Deluxe Boat

Deck Cab nr Cabin type 

Main 19 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE FROM OUTSIDE)

18 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE FROM INSIDE)

17 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE FROM INSIDE)

16 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE FROM INSIDE)

15 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE FROM INSIDE)

14 DOUBLE (ENTRANCE FROM INSIDE)

13 DOUBLE OR TWIN (ENTRANCE FROM OUTSIDE)

12 DOUBLE (ENTRANCE FROM INSIDE)

11 TWIN (ENTRANCE FROM INSIDE)

10 TWIN (ENTRANCE FROM INSIDE)

9 DOUBLE (ENTRANCE FROM INSIDE)

Lower 8 DOUBLE + EXTRA BED

7 DOUBLE + EXTRA BED

6 DOUBLE OR TWIN

5 DOUBLE OR TWIN

4 DOUBLE

3 TWIN

2 DOUBLE

1 DOUBLE

Het schip is 44m lang, 8,30m breed en beschikt over 
6 bemanningsleden. 19 elegante kajuiten met een 
maximale capaciteit van 40 personen.
De kajuiten zijn verdeeld over 2 dekken : 8 standaard 
kajuiten (13-15m²) en 11 kajuiten op het hoofddek 
(13-16m²). Alle kajuiten beschikken over 1 groot bed 
(200x180cm) of 2 éénpersoonsbedden (200x90cm) 
, airconditioning, tafel + stoel, kluisje, haardroger, 
reddingsvesten, brandalarm, kledingkast, voeding 
220V, toilet en douche.
Er zijn enkele driepersoonskajuiten beschikbaar op 
het standaard dek. De standaard kajuiten hebben 2 
patrijspoorten; 1 in de kajuit en 1 in de badkamer, de 
hoofddek kajuiten hebben 2 ramen; 1 in de kajuit en 
een kleinere in de badkamer.

Aan boord zijn er verschillende openbare ruimtes 
aanwezig : 1 salon/restaurant van meer dan 100m² 
uitgerust met grote tafels en stoelen, panoramische 
ramen, lounge bar met zithoek en LCD-scherm;  
1 overdekt buitenterras van ongeveer 70m² uitgerust met 
zetels en tafels.
Dit buitenterras is voorzien van verstelbare dekzeilen 
die men kan uitvouwen bij hevige wind. Er is tevens 1 
zonnedek van ongeveer 250m² uitgerust met ligstoelen, 
een zonnetent, en een kleine jacuzzi. 
Een zwemplatform met 2 ladders , 2 buitendouches en 
publieke toiletten zijn beschikbaar aan boord. Wifi aan 
boord is gratis voor alle passagiers.

Bouwjaar : April 2014

Romp : Stalen boot

Lengte : 44,00 m

Breedte : 8,30 m

Diepgang : 2,60m

Gewicht : 430.000 kg

Motor : 2 x 360 HP Scania

Generator : 3

Maximale snelheid : 12 knopen

Kruissnelheid : 9 knopen

Brandstoftank : 10.000 liters

Watertank : 55.000 liters

Kajuiten/maximale capaciteiten 19/40

Bemanningsleden : 6

Het schip is 50m lang, 8,80m breed en beschikt over 
6-8 bemanningsleden. 19 elegante kajuiten met een 
maximale capaciteit van 40 personen. 
De kajuiten zijn verdeeld over 2 dekken : 8 standaard 
kajuiten (15-17m²) en 11 kajuiten op het hoofddek 
(14-17m²). Alle kajuiten beschikken over 1 groot 
bed (200x180cm) of 2 éénpersoonsbedden 
(200x90cm), airconditioning, tafel + stoel, kluisje, 
haardroger, reddingsvesten, brandalarm, kledingkast, 
voeding 220V, toilet en douche. Er zijn enkele 
driepersoonskajuiten beschikbaar op het standaard dek. 
De standaard kajuiten hebben 2 patrijspoorten; 1 in 
de kajuit en 1 in de badkamer, de hoofddek kajuiten 
hebben 2 ramen; 1 in de kajuit en een kleinere in de 
badkamer. 

Aan boord zijn er verschillende openbare ruimtes 
aanwezig : 1 salon/restaurant uitgerust met grote tafels 
en stoelen, panoramische ramen, lounge bar met 
zithoek en LCD-scherm; 1 overdekt buitenterras uitgerust 
met zetels en tafels. Dit buitenterras is voorzien van 
verstelbare dekzeilen die men kan uitvouwen bij hevige 
wind. 
Er is tevens 1 zonnedek uitgerust met ligstoelen, een 
zonnetent, en een kleine jacuzzi (4.20mx2.00m). 
Een zwemplatform met 2 ladders , 2 buitendouches en 
publieke toiletten zijn beschikbaar aan boord. 
Wifi aan boord is gratis voor alle passagiers.

Bouwjaar : April 2019

Romp : Stalen boot

Lengte : 50,00 m

Breedte : 8,80 m

Diepgang : 2,70m

Gewicht : /

Motor : 2xMAN

Generator : 3

Maximale snelheid : 11 knopen

Kruissnelheid : 8,5 knopen

Brandstoftank : 12m³

Watertank : 60m³

Kajuiten/max capaciteiten 19/40

Bemanningsleden : 6-8
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AZOREN, DE WONDERE 
WERELD DER VULKANEN  

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

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

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

De warme gloed van 

de A L G A R V E

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

ONTDEKKING
VAN CORSICA

FRENCH RIVIERA
8 Daagse langsheen de mooiste plaatsen  

van de CÔTE D'AZUR

Madrid en Castilles
8-daagse groepsverblijf / 7 nachten 

2020

Kunst en Tafelen in Italië

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

GROTE RONDREIS VAN ITALIË

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

ONTDEKKING VAN SICILIË

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

M A D E I R A
De subtropische tuin van de Atlantische Oceaan

De monumentale pracht 

van P O R T U G A L 

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

Ontdekking van

GRIEKENLAND  

ONTDEKKING VAN DE  
MOOISTE STEDEN VAN 
ISTRIË EN SLOVENIË

HERFST/WINTER

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

ONTDEKKING VAN MALTA

De Blauwe Vogel 1609De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

Ontdekking van

KROATIË 

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

1

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

KROATIË
Luxe Cruises in

20
2 120

18-daagse groepsverblijf / 17 nachten 
2020

Argentinië

BRAZILIË

15 DAGEN / 14 NACHTEN

LANGSHEEN 
DE MEKONG 

  VAN SIEM REAP TOT SAIGON  
R/V PANDAW

ELEGANTE CRUISE

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

MYANMAR 
IRRAWADDY CRUISE
BAGAN-MANDALAY

10 dagen 
9 nachten

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

Hotel Grecotel Filoxenia Resort**** Kalamata 
De Blauwe Vogel Luxury Summerdeal

In samenwerking met

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

CITY TRIP

BERLIJN

De Blauwe Vogel 1609
Reisfamilie Carlier

ROME CITY TOUR2020

Lissabon
4-daagse City Trip 

2020

City Trip

Valencia
4-daagse
2020

City Trip
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Onze andere

BROCHURES


