
Brochure Cruise & Hike
Seizoen 2021

Vindt voor u de perfecte boottrip!



Veel mensen bezoeken Kroatië voor de mooie eilanden, stranden, de blauwe zee en de rijke cultuur. 
Maar Kroatië is ook het ideale land voor een actieve vakantie.  
Wij bieden in samenwerking met onze lokale partner ook fiets & hike vakanties aan.

Onze partner heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het organiseren en uitvoeren van actieve vakanties op 
de Kroatische eilanden. En daardoor zijn wij in de gelegenheid om u een unieke ervaring aan te bieden.

Wij bieden u Cruise & Hike vakantie’s in het zuidelijke en noordelijke gedeelte van Kroatië aan. 
De havens waar de cruise begint zijn gemakkelijk te bereiken met de auto en er is altijd een internationale 
luchthaven dichtbij. 

Tijdens uw Cruise & Hike vakantie bezoekt u 5 tot 6 verschillende eilanden met elk een prachtige natuur 
maar ook veel cultuur, geschiedenis en natuurlijk de Kroatische keuken.

Tijdens uw trip blijft het schip uw hotel, het schip brengt u naar de start van de activiteit en wacht u op 
aan het einde van de route. Mocht u een dagje geen zin hebben in een activiteit kunt u aan boord van het 
schip blijven en genieten van de Adriatische zee.

Wij bieden een compleet pakket aan inclusief full-board verblijf aan boord van het schip en de begeleiding 
van een ervaren gids die u ook alles kan vertellen over de plaatsen waar u komt.



In het zuiden van Kroatië bezoeken we de bekende eilanden zoals Brac, 
Hvar, Vis, Korcula en Solta. En in het noorden van Kroatië bezoeken we o.a.  
Krk, Rab, Cres en Losinj.



Casanova 
Categorie: Premium 

Geschikt voor 38 gasten, 19 cabins

Ohana 
Categorie: Luxe 

Geschikt voor 38 gasten, 16 cabins

Anđela Lora 
Categorie: Premium 

 Geschikt voor 36 gasten, 18 cabins

Labrador 
Categorie: Premium 

Geschikt voor 36 gasten, 18 cabins

Verschillende soorten schepen

Noordelijke route Zuidelijke route

Zuidelijke route Zuidelijke route



Anđela Lora 
Aan boord zijn ruime  
cabins met douche & 
Toilet. 
5X Double cabin 
5X Twin Cabin 
5X Triple Cabin
2X Family cabin (4 pers)

Vanaf €850,00

Verschillende soorten schepen

Labrador 
Aan boord zijn recent 
vernieuwde cabins met  
douche & Toilet. 
4X Double cabin 
11X Twin Cabin 
3X Triple Cabin

Vanaf € 950,00

Ohana 
Aan boord zijn mooie 
luxe cabins met douche 
& Toilet. 
12X Double cabin 
4X Twin Cabin 
2X Triple Cabin

Vanaf €1560,00

Casanova 
Aan boord zijn nette  
cabins met douche & 
Toilet. 
7X Double cabin 
12X Twin Cabin 

Vanaf €1285,00

Genoemde prijzen zijn per persoon op basis van full board (ontbijt+lunch+diner) inclusief een vol hike  
programma onder begeleiding van een gespecialiseerde gids. Mocht u liever gaan voor half board krijgt u op 
de genoemde prijzen € 100 korting. 



Dit zijn 2 voorbeelden van de mogelijke noordelijke en zuidelijke route. 
In Kroatië zijn heel veel natuur parken en mooie routes door de bergen met verschillende 
hoogtes. De exacte route wordt binnen 2 dagen na de boeking samen gesteld op uw wensen. 



Samen met een ervaren gids ontdekt u alle mooie plaatsen die Kroatië te  
bieden heeft. Onze gidsen spreken Engels en Duits en kunnen u alles vertellen 
over de geschiedenis van het land en de highlights van het  
betreffende eiland. 





Tijdens de routes ziet u de verschillende kanten die Kroatië te bieden heeft.
Het is belangrijk dat u de juiste schoenen draagt en bescherming tegen de zon 
bij u draagt. 


