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Eska Reizen 
KROATIË 2020 

7-daagse begeleide groepsreis naar Kroatië 

6 tot 12 september 2020 

 

Klein maar veelzijdig land 

Kroatië is een van de kleinere landen in de Balkan. Het werd pas in 1991 onafhankelijk na het 
uiteenvallen van Joegoeslavië.  

Doorheen de geschiedenis werd het overheerst door andere landen en vreemde culturen. 
Dat is nog te merken aan de historische gebouwen. 

Toch bleef het land overwegend op het Westen gericht. In 2013 trad het land toe tot de 
Europese Unie. 

Geografisch is het land heel gevarieerd. Langs de lange kust liggen vele grote en kleine 
eilanden, een geliefde bestemming voor zeilers en andere vakantiegangers. Het binnenland 
is vrij bergachtig en groen. De steden zijn relatief klein. 

De groepsreis van Eska Reizen doet een aantal bekende en minder bekende steden aan, 
waaronder de hoofdstad Zagreb. 

De reis wordt een mix van cultuur en natuur. 

Interesse? 

Heb je interesse, schrijf je dan vlug in! Het aantal plaatsen is beperkt. 

De deelnemers aan vroegere groepsreizen krijgen tot 25 december voorrang. Daarna wordt 
deze reis aan al onze klanten voorgesteld. 

Wens je meer informatie, neem dan gerust met ons contact op. 

Programma 

Zondag 06/09 
Vertrek in de late voormiddag met aankomst in Zagreb rond 15u15. 
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Met de bus naar het hotel in Zagreb en naargelang de tijd al een eerste kennismaking met de 
stad. 

Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Maandag 07/09 
Na het ontbijt uitchecken en met lokale gids op tocht door Zagreb. 

Bezoek aan de Bovenstad met Kaptol, Gradec, Piazza San Marco, Strossmayer Promenade, 
…). Wandeling langs de eerste middeleeuwse overblijfselen die aan de basis van de huidige 
stad liggen. We gaan dan door de oudste straatjes van Zagreb, waar vroeger dichters en 
edellieden leefden. Dit stadsdeel dateert uit de 12de tot 19de eeuw. 

Lunch in een typisch restaurant. 

Na het middagmaal vertrek naar Rijeka. In de namiddag een begeleide tour door Rijeka met 
lokale gids. 

Rijeka bezoeken kan niet zonder Korzo te verkennen, het eigenlijke hart van de stad 
(stadstoren, Stendarac, Koblerplein, Kathedraal, klokkentoren, …). 

Verder naar het hotel voor avondmaal en overnachting. 

Dinsdag 08/09 
Na het ontbijt vertrekken we naar het eiland Krk met gids voor een hele dag. 

Het eiland Krk ligt in de Kvarnerbocht voor de kust van Kroatië en het is het op een na 
grootste eiland van de Adriatische Zee. Het wordt ook wel het gouden eiland genoemd. Het 
eiland is met een brug verbonden met het vaste land. 

Lunch op het eiland in een visrestaurant. 

In de late namiddag terug naar Rijeka voor avondmaal en overnachting. 

Woensdag 09/09 
Na het ontbijt uitchecken en verder naar het Nationaal Park van Plitvice. Eenmaal in het park 
beginnen we aan een wandeling met lokale gids. Plivitce is een park met 16 meren die 
verbonden zijn door watervallen in een heel groene omgeving. Het heeft een rijke fauna en 
flora. 

Lunch in een lokaal restaurant in het park. 

In de late namiddag verder naar Zadar. Kennismaking met de stad. 
Zadar heeft een rijke geschiedenis en werd overheerst door zowat alle landen uit 
Middellandse Zee. In 1993 werd de stad bevrijd door het Kroatische leger en daarna werd de 
door de oorlog verwoeste stad volledig gerestaureerd. 

Avondmaal en overnachting in het hotel in Zadar. 

Donderdag 10/09 
Na het ontbijt uitchecken en verder naar het Krka Watervallen park. 
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De Krka is een rivier die diepe kloven in het landschap heeft uitgeslepen. De watervallen in 
de rivier hebben een totaal verval van 242 meter in zeven verschillende stappen. 

In het etnisch dorp zullen we de lunch nemen. 

In de namiddag verder naar Split. 

Kennismaking met de stad. 

Split is met 220.000 inwoners de tweede stad van Kroatië (na Dubrovnik). Het ligt op een 
klein schiereiland. Bezienswaardigheden: Paleis van Diocletianus, Kathedraal van Sint-
Domnius, de haven, …). 

Avondmaal en overnachting in hotel in Split. 

Vrijdag 11/09 
Na het ontbijt uitstap met boot naar het eiland Brac voor een hele dag. Brac is het tweede 
grootste eiland van Kroatië. Het heeft een kust van 175 km met afwisselende inhammen en 
mooie kleine stranden. 

We bezoeken hier ook Pucisca, een pittoresk stadje bekend vanwege de prachtige zichten en 
zijn oude steengroeve. We bezoeken hier een nog een van de weinige scholen voor 
steenkappers. Verder naar Vidova Gora (de top van het eiland – 778 m hoog). 

Lunch in Bol (de oudste stad van Brac – een geliefd vakantieoord voor de Kroaten). 

Terug naar Split voor avondmaal en overnachting. 

Zaterdag 12/09 
Na ontbijt vrije tijd. 

Vrij middagmaal. 

Transfer naar de luchthaven na de middag. 

Rond 15u15 vertrek naar België met aankomst in Brussel rond 17u30. 

 

Prijs en praktische info 

Periode 

06/09/20 -12/09/20. 

Prijs 

In dubbel: 1.520 euro per persoon. 

Inbegrepen 

 Vluchten heen en terug 
 6 nachten in kamer en ontbijt in goede meestal centraal gelegen hotels 
 6 avondmalen en 5 middagmalen 
 De diensten van een gids gedurende de hele reis 
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 Lokale gidsen in de steden 
 Inkomgelden voor  

o Het nationaal park van Plitvice 
o Uitstap naar eiland Krk 
o Nationaal park van Krka 
o Overtocht en bezoek aan eiland Brac 
o Split: Klokkentoren, St-Dominus Kathedraal en Galerij 

 Verblijfstaksen. 

Niet-inbegrepen 

 De niet-vermelde middag- en avondmalen 
 De dranken 
 Persoonlijke uitgaven. 

 

Het programma kan eventueel aangepast worden. 

 

Inschrijven 

Inschrijven voor deze reis kan via email (esther@eskareizen.com) of via het online  formulier 
( ). Meer info via email of telefoon of op kantoor. www.eskareizen.com/kroatie

 

Eska Reizen 
Populierestraat 21 
9550 Herzele 

 esther@eskareizen.com
054 50 43 22 

 www.eskareizen.com

 


