Geacht lid van “Het Surinaams Verbond”,
De reiscommissie nodigt u uit om deel te nemen aan een 8

daagse excursiereis naar

Kroatie, Opatija en Lovran.
Deze busreis wordt verzorgd door Effe Weg B.V., Nieuwleusen.
Datum:
Van vrijdag 21 september t/m vrijdag 28 september 2018
Vervoer:
Per Tourist Class Touring car
Accommodatie: U overnacht u in een 3*hotel Istra of Bristol Lovran. Op dit moment is de naam
van het hotel nog niet bekend. De kamers in beide hotels beschikken over een
eigen douche en toilet. Lift is aanwezig.
Overige informatie wordt nog bekend gemaakt.
Prijs:
LEDENPRIJS € 399.- p.p. niet-leden betalen € 419,- p.p.
De prijzen zijn inclusief reserveringskosten en bijdrage calamiteitenfonds en
zijn gebaseerd op een tweepersoonskamer.
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juli door middel van een aanbetaling van € 50,00 p.p.
op IBAN: NL67 INGB 0003 8005 35 t.n.v. “Het Surinaams Verbond” onder vermelding van
“busreis Kroatie”. Let op! Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Geef uw naam en voorletters, en eventuele opties waar u gebruik van wilt maken, ook door aan het
secretariaat, per e-mail naar mail @ het-surinaams-verbond.nl of per brief naar Het Surinaams
Verbond, Postbus 5038, 1380 GA Weesp
Inbegrepen in deze reis:
 2 overnachtingen op de heen- en terugreis in een 2-persoonskamer in
Duitsland
 5 overnachtingen in een 2-persoonskamer in Kroatië
 7 maal ontbijt en diner (halfpension)
 Welkomstdrankje bij aankomst in het hotel in Kroatië
 Drankarrangement in het hotel in Kroatië t.w.v. € 19,00 (onbeperkt water,
wijn, bier en frisdrank uit een drankautomaat tijdens het diner)
 Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider
 Koffie of thee op het verzamelpunt op dag 1
 Vervoer per Comfort Class touringcar voorzien van airco en toilet
Niet inbegrepen opties die vooraf moeten worden gereserveerd en betaald:
 Overige verzorging
 Afscheidsdiner
 Entreegelden
 Toeslag 1-persoonskamer € 120,00
Bij te boeken optie:
- Dagtocht Plitvice Meren incl. entree en o.l.v. een gids: €35,00
Informatie: Jenny Bodeutsch, tel. 06-2097 7823, jobodeutsch49 @ gmail.com
LET OP! U gaat mee op eigen risico en dient zelf voor een goede reis- en eventueel
annuleringsverzekering te zorgen.

Het dag-tot-dag programma
Dag 1 Heenreis
Vanaf de verzamelplaats rijden we naar ons overnachtingshotel in het zuiden van Duitsland.
Onderweg zullen voldoende stops worden gemaakt. Bij aankomst in het hotel staat er een heerlijk
diner voor u klaar.

Dag 2 Grotten van Postojna en aankomst Kroatië
Na het ontbijt rijden we verder richting Kroatië. Indien de tijd het toelaat brengen we onderweg
een bezoek aan de grotten van Postojna, één van de grootste en mooiste grottenstelsels ter
wereld. Aan het eind van de middag komen we aan bij ons hotel waar we de komende 5 nachten
verblijven. U wordt ontvangen met een welkomstdrankje.

Dag 3 Rovinj en Porec

In de ochtend brengen we een bezoek aan de oude romeinse havenplaats Rovinj. Het oude
centrum met de kleine steegjes, historische gebouwen en de levendige haven maken deze plaats
tot een toeristische trekpleister. Vanuit Rovinj kunt u een boottocht maken naar Porec, één van de
bekendste vakantieplaatsen van Kroatië. Onderweg passeert u de Limski fjord. In Porec heeft u
de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de Euphrasius basiliek. Deze prachtige basiliek stamt
uit de 6e eeuw en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Aan het eind van de dag keren we
terug naar ons hotel voor het diner.

Dag 4 Eiland Krk en wijnproeverij
Vandaag neemt de chauffeur u mee voor een bezoek aan het eiland Krk, ook wel het Gouden
Eiland genoemd, vanwege zijn rijke cultuur en prachtige natuur. Per turingcar rijden we over de
brug die Krk verbindt met het vaste land. We maken een mooie rondrit over het eiland waarbij
we pittoreske vissersdorpjes passeren. Ook zal een bezoek aan de stad Krk niet ontbreken.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een wijnproeverij bij te wonen en een boottocht te maken.
Voor het diner keren we terug naar ons hotel.

Dag 5 Plitvice Meren

Na het ontbijt maken we ons op voor een tour naar het oudste merengebied van Europa: de
Plitvice Meren. Dit Nationaal Park telt zestien blauw en groen gekleurde meren die overgaan in
meer dan 90 sierlijke watervallen. Plitvice is in 1949 verklaard tot Nationaal Park en sinds 1979
toegevoegd aan de lijst van beschermde natuurgebieden van UNESCO.
LET OP! De dagtocht „Plitvice meren“ dient bij boeking te worden doorgegeven (niet geschikt
voor reizigers die slecht ter been zijn).

Dag 7 Vertrek Kroatië
Vandaag moeten we al weer afscheid nemen van Kroatië. Via een mooie route rijden we naar ons
overnachtingshotel in Duitsland voor diner en overnachting.

Dag 8 Terugreis
Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis naar Nederland. U krijgt op ons verzamelpunt nog
gelegenheid iets te eten, voordat u door onze servicelijn weer naar huis wordt gebracht.

