KNACKS
KROATIËCRUISE

Varen langs de Adriatische kust
VAN 26 APRIL TOT 5 MEI 2023

KUSTCRUISE:
VAN ZAGREB TOT DUBROVNIK
Qua bestemming is deze cruise een echte topper!
Niet alleen de prachtige kusten en de zeer diverse
natuurpracht zullen u verbazen maar ook de 5 Unescosites die we bezoeken tijdens deze cruise.

de Venetianen, de Ottomanen, de Fransen als de
Oostenrijkers hebben hier hun sporen nagelaten.

Tijdens deze ontspannen cruise kunt u in alle vrijheid
en rust kiezen voor een wandeling langs de stads
In Kroatië zijn er in de eerste plaats natuurlijk de omwallingen van Dubrovnik, u laten bekoren door het
prachtige kusten met het kristalheldere blauwe zee- prachtige eiland Rab of bij zonsondergang genieten
water en de talloze mooie eilanden in de Adriatische op het dek van uw gezellige schip. U kunt ook de vele
Zee. Dit land vormt ook de overgang van Midden- paleizen en kloosters bezoeken of door de met marEuropa naar de Middellandse Zee en is daardoor mer geplaveide straatjes in Split flaneren.
een mozaïek van Latijnse en Slavische culturen en En dit beleeft u allemaal op de MS Casablanca, een
invloeden. Zowel de Kelten, de Grieken, de Romeinen, authentiek jacht met een modern profiel.

DE TROEVEN VAN UW CRUISE!
1. 5 Unesco-sites: Split, Plitvice, Trogir, Sibenik en Dubrovnik.
2. Ontdekking van de eilanden Krk, Rab, Hvar, Korcula en Sipan.
3. U geniet van een modern jacht met onvergelijkbare charme, perfect voor een cruise op de
Adriatische Zee.

PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG

1

BRUSSEL - ZAGREB - KRK

2

RAB - ZADAR

3

ZADAR - PLITVICE - SIBENIK

4

TROGIR - SPLIT

5

SPLIT

6

HVAR - KORCULA

7

KORCULA - SIPAN

8

DUBROVNIK

9

DUBROVNIK

10

DUBROVNIK - BRUSSEL

DAG 1: BRUSSEL - ZAGREB KRK
Vertrek met lijnvlucht naar Zagreb. Onthaal op de luchthaven en kort bezoek
met gids aan de hoofdstad van Kroatië
(afhankelijk van de vluchturen). Zagreb
is 1000 jaar geleden gesticht door koning Ladislas vanuit Gradec, het middeleeuwse gedeelte van de stad, vandaag
het historische deel van Zagreb, waar
het leuk vertoeven is. Daarnaast heeft
de stad ook veel historische en culturele monumenten. Transfer naar het schip
dat aangemeerd ligt op het eiland Krk,

inscheping en welkomstdiner aan boord
van de MS Casablanca. Daarna kunt
u Krk, de hoofdplaats van het gelijk
namige eiland, vrij verkennen.

DAG 2: RAB - ZADAR
’s Morgens varen we richting het eiland
Rab. Rab is een van de meest bezochte
eilanden van de Adriatische kust met
prachtige stranden, mooie baaien en
een uniek heuvellandschap. De Romeinen noemden de gelijknamige stad
Felix Arba, ‘Gelukkig Rab’. Vrij bezoek
aan de stad. In de namiddag varen we

richting Zadar. Het ontbijt en de lunch
geniet u aan boord. ’s Avonds kunt u vrij
dineren in de stad.

DAG 3: ZADAR - PLITVICE SIBENIK
We starten de dag met een bezoek aan
deze historische stad, te beginnen bij
het centrale Volksplein, dat sinds de
bouw in de 16de eeuw het centrum van
het openbare leven vormt. Bezoek aan
de kathedraal van Sint-Anastasia, een
unieke mix van architecturale perioden.
Oorspronkelijk gebouwd in de 9de eeuw
door de Byzantijnen en later herbouwd
in de 12de en 13de eeuw in romaanse
stijl. Tevens bezoeken we de kerk van
Sint-Donatus, gebouwd in de 9de eeuw
en een van de grootste voorbeelden
van Byzantijnse architectuur in Dalmatië. Deze kerk is bekend om zijn unieke
ronde vorm. We beëindigen de wandeling langs de stadsvesten, die dateren
uit de 16de eeuw en dienden om de
Ottomaanse dreiging het hoofd te bieden. Na het stadsbezoek staat een excursie naar het Nationaal Park van de
Plitvicemeren met lunch ter plaatse op
het programma. Plitvice is een park dat
bestaat uit 16 prachtige meren die met
elkaar verbonden zijn door veel watervallen, waaronder de hoogste waterval
van Kroatië (78 m). Daaromheen vindt
u een prachtig mooi bos. Het is dan
ook niet te verbazen dat dit bijzonder

populaire park op de werelderfgoedlijst
van beschermde natuurgebieden van
Unesco werd geplaatst. Nadien varen we
naar Sibenik. De stad is prachtig gelegen
in een mooie baai recht tegenover de
Kornati-eilanden. In de oude stad kunt
u door allerlei schilderachtige straatjes
dwalen en hier en daar van het uitzicht
over de baai genieten. Breng ook een bezoekje aan de kathedraal Sint-Jacobus,
op de werelderfgoedlijst van Unesco.
Diner aan boord.

Trogir

DAG 4: TROGIR - SPLIT
’s Ochtends varen we naar Trogir. Trogir
ligt 25 km ten noorden van Split en heeft
zijn middeleeuwse karakter behouden,
waardoor het een van de interessantste
steden aan de Adriatische kust is. We
bezoeken de Sint-Lawrencekathedraal

die dateert uit de 13de eeuw. De wandeling leidt ons door smalle straatjes,
langs monumenten en paleizen tot aan
het benedictijnerklooster van Sint-Nicolaas. In de late namiddag varen we naar
Split. Volpension aan boord.

DAG 5: SPLIT
’s Morgens verkennen we Split, de op
een na grootste stad van Kroatië. Het
oude stadscentrum is 17 eeuwen geleden ontstaan binnen de muren van het
paleis van de Romeinse keizer Diocletianus. Aan het einde van de 7de eeuw
transformeerde Johannes van Ravenna,
aartsbisschop van Split, het mausoleum
van Diocletianus tot een kathedraal.
De eerste Kroatische koning Tomislav
riep de raad van bisschoppen samen
in Split waarmee besloten werd om de
autonomie van de stad te bepalen. Na
een lange Venetiaanse overheersing en
de napoleontische periode, was de stad
verbonden aan het Habsburgse rijk om
vanaf 1918 deel uit te maken van het
Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen. Vrije namiddag om Split te verkennen. ’s Avonds zetten we koers richting Hvar. We genieten van het ontbijt, de
lunch en het diner aan boord.

gedwongen style de vie en bewonder het
historisch erfgoed. De imposante stadsmuren, het Venetiaanse fort Spagnola
en het Franse fort Napoleon dienden de
stad te beschermen tegen de piraten. In
de stad getuigen het franciscanerklooster en de Sint-Stefanuskathedraal van
de rijke geschiedenis van het eiland.
Het centrale plein (piazza) is tevens een
van de mooiste pleinen van Dalmatië.
In de namiddag varen we naar Korcula.
‘s Avonds vrije wandeling door de smalle
straatjes van Korcula. Volpension aan
boord.

DAG 6: HVAR - KORCULA
We verkennen Hvar. Het eiland, dat
sinds de oudheid een belangrijk strategisch en nautisch centrum is, heeft een
zacht klimaat en een weelderige natuur.
Laat u bedwelmen door de rustige en on-

Korcula

DAG 7: KORCULA - SIPAN
Korcula is een van de belangrijkste
vestingsplaatsen van de oude Repu-

bliek Ragusa (Dubrovnik). Volgens de
legende werd het in de 12de eeuw
v. Chr. gesticht door de Trojaanse held
Antenor. Vanaf de 13de eeuw was het
leven in de stad zeer gestructureerd
en de grondwet, die van 1214 dateert,
bleef van kracht tot de bezetting door
de Fransen tijdens het Eerste Keizerrijk. Korcula, tevens bekend als het
geboorte-eiland van Marco Polo, dankt
zijn faam aan de steenhouwers die hier
met de kathedraal van San Marco het
mooiste en meest ambitieuze monument creëerden. In de kathedraal prijkt
een schilderij van Tintoretto. Nadien
zetten we koers naar het eiland Sipan,
het grootste van de Elafieten-eilanden.
’s Avonds kunt u vrij het eiland verkennen. Volpension aan boord.

en werd in 1358 uitgeroepen tot republiek. Gedurende meer dan drie eeuwen bestuurde de Republiek Dubrovnik
de handel van de Adriatische Zee. De
adellijke families en kooplieden bouwden prachtige paleizen en verrijkten de
stad met kerken en kloosters. In de
17de eeuw werd de stad verwoest door
een zeer zware aardbeving. De stad is
herbouwd in pure barokke stijl en biedt
nu vele paleizen, pleinen, kerken en
patriciërshuizen die bijdragen aan haar
pracht en praal. Tijdens de namiddag
geniet u van een rondleiding door de

DAG 9: DUBROVNIK
Tijdens deze voorlaatste dag van de
cruise bepaalt u zelf het tempo. U kunt
de stad verder verkennen op eigen tempo of deelnemen aan een van de optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner
aan boord.

DAG 10: DUBROVNIK BRUSSEL
Ontscheping en transfer naar de luchthaven van Dubrovnik. Terugvlucht naar
Brussel met lijnvlucht (met of zonder
tussenstop).

DAG 8: DUBROVNIK
In de voormiddag varen we richting
Dubrovnik. Ontbijt en lunch aan boord.
‘s Namiddags verkennen we deze fantastische stad. Omringd door hoge
stadsomwallingen met uitzicht op de
Adriatische Zee wordt Dubrovnik, het
voormalige Ragusa, beschouwd als een
van de juwelen van het werelderfgoed.
Opgericht door de Grieken van Epidaurus, werd het in de 7de eeuw bevolkt
door Slavische stammen, onder de bescherming van Byzantium. In de 12de
eeuw werd, onder leiding van een verkozen rector en twee raden, de stad politiek georganiseerd. Stilaan wierp ze het
juk van de Venetiaanse overheersing af

oude stad. We bezoeken het franciscanerklooster en zijn romaanse kloostergang, het paleis van de rector, ooit de
zetel van de Republiek Dubrovnik, de
barokke kathedraal met een polyptiek
van Titiaan en gouden en zilveren reliekschrijnen. Diner aan boord.

BELANGRIJKE NOTA:
De volgorde van de bezoeken kan gewijzigd worden naargelang de vluchturen,
vaarroute of technische specificaties.
Door weersomstandigheden kan een
aanlegplaats geannuleerd of vervangen
worden: dit kan enkel beslist worden
door de kapitein die altijd een oplossing
zal zoeken zo voordelig mogelijk voor de
passagiers.
Dubrovnik

OPTIONELE EXCURSIES
Moeilijkheidsgraad van de excursies:
gemakkelijk *
gemiddeld **
moeilijk ***

ONTDEKKING VAN
MONTENEGRO *
DAGEXCURSIE INCL. LUNCH
We trekken met een autocar richting de
mooie Baai van Kotor en houden halt in
het dorp Perast, aan het uiteinde van
een prachtige fjord. In het dorp staan
nog verschillende barokgebouwen die
getuigen van een rijk verleden. De SintNiklaaskerk in barokstijl uit de 17de
eeuw heeft de hoogste klokkentoren van
de Baai van Kotor. Aan boord van een
privéboot ontdekken we twee eilandjes
voor de kust: Sveti Đorde (Sint-Joris),
waar zich tussen de cipressen de resten
bevinden van een Byzantijns klooster uit
de 12de eeuw, en Gospa od Škrpjela
(Onze-Lieve-Vrouwe van de Rotsen), dat
ontstaan is door een boeiende legende.
De kerk op het eiland is versierd met barokschilderingen van Tripo Kokolja, een
beroemde barokschilder die in Perast
werd geboren. Daarna rijden we naar
Kotor, een middeleeuws stadje waar de
Byzantijnse en Vene
tiaanse invloeden
duidelijk merkbaar zijn. De hele omge-

ving behoort hier tot het Unesco-wereld
erfgoed. De kathedraal van de heilige
Tryphon is het mooiste voorbeeld van
romaanse architectuur langs de hele
Adriatische kust. We zetten onze weg
voort naar het stadje Budva, waarvan
de boven de zee uittorende citadel in
de 15de eeuw werd versterkt door de
Venetianen. Vandaag is het zeker in
de zomermaanden een bruisende badplaats. Lunch in een restaurant, gevolgd
door vrije tijd. Terugkeer naar Dubrovnik.
Prijs per persoon: € 150

OF
ONTDEKKING VAN DE VALLEI
VAN KONAVLE *
DAGEXCURSIE INCL. LUNCH
Met een autocar rijden we naar de
schilderachtige badplaats Cavtat, het
voormalige Griekse (en later Romeinse)
Epidaurus. Hier wandelen we langs de
prachtige zeepromenade, waar tal van
terrasjes te vinden zijn. Van Cavtat gaat
het naar het dorp Komaji, waar zich de
wijngaarden en het domein van de familie Crvik bevinden. We proeven er enkele
regionale wijnen en worden ontvangen
door Andro Crvik, die toelichting geeft
bij het productieproces. Daarna bren-

gen we een bezoek aan de oude molen
Mlinica Dvori, die nog altijd in werking is.
Hier wordt ons getoond hoe met behulp
van aloude technieken bloem wordt gemaakt. De bron en de bovenloop van de
rivier maken deel uit van een beschermd
natuurgebied en de watermolen is beschermd als cultureel monument. We
zetten onze weg voort naar het dorp
Cilipi. Hier worden we onthaald in een
traditionele woning en ontmoeten we
de eigenaars, die op basis van eeuwenoude methodes olijfolie, eau de vie van
druiven en wijn produceren. We genieten
er van een streekmaaltijd en proeven de
lokale wijn terwijl we luisteren naar traditionele muziek en gezangen.
Prijs per persoon: € 150

MS CASABLANCA

Een vriendelijke en luxueuze sfeer
De MS Casablanca is een eerbetoon aan de
beroemde film met in de hoofdrollen Humphrey Bogart
en Ingrid Bergman. Het schip werd gebouwd in de
scheepswerven van Split in 2016. Het is een uniek
jacht, ontworpen voor maximaal 36 passagiers, waar
de decoratie en de zorgvuldige afwerking zorgen voor
een perfect kader voor een luxecruise.

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
Meerdere gemeenschappelijke ruimtes staan te uwer
beschikking en bieden u een prachtig uitzicht op zee.
Het Zonnedek is uitgerust met ligstoelen, een fitnessruimte en een bubbelbad. Op het Bovendek is een
buitenruimte ingericht om te genieten van een 180°uitzicht recht tegenover de panoramische lounge en
het intieme salon. Het restaurant biedt smakelijke
lokale gerechten. Helemaal achteraan de boot is een
ponton met directe toegang tot de Adriatische Zee
beschikbaar voor wie van het warme, heldere water
wil genieten en een duik wil nemen. Er is gratis toegang tot het wifinetwerk voor alle passagiers.

KAJUITEN
De 18 kajuiten die verdeeld zijn over twee dekken zijn
allemaal buitenkajuiten. Ze zijn modern en comfortabel ingericht. De Comfort-kajuiten hebben een oppervlakte van 14 tot 17 m². De Deluxe-kajuiten hebben
een oppervlakte van 18 m². Alle kajuiten, op zowel
Hoofd- als Bovendek, zijn uitgerust met twee aparte
bedden of een tweepersoonsbed. Op het Hoofddek
bieden twee kajuiten plaats aan een derde persoon
met een extra bed. De bedden zijn uitgedost met beddengoed van hoge kwaliteit. Alle kajuiten beschikken
over een badkamer met douchecabine, airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, haardroger en een klein
bureau.

Restaurant

Gemeenschappelijke ruimtes

Dubbele kajuit

PLAN VAN HET SCHIP
MS CASABLANCA
INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

ZONNEDEK

PANORAMADEK

BOVENDEK

9

10

12

14

11

13

15

16

18

•• Brussel/Zagreb en Dubrovnik/Brussel met lijnvluchten (met of zonder tussenstop) in economyclass (Brussels Airlines, Lufthansa, Croatia
Airlines …)
•• Luchthaventaksen (€ 120) en haventaksen
(€ 30) zoals op heden bekend, variabel en
onderhevig aan wijzigingen
•• Alle transfers zoals vermeld in het programma
•• Het verblijf in een tweepersoonskajuit aan boord
van de MS Casablanca in de gekozen categorie
•• Volpension vanaf het diner op dag 1 tot en met
het ontbijt op dag 10
•• 1/2 l water en 1/4 l wijn tijdens de maaltijden
aan boord
•• Begeleide bezoeken in Zagreb, Zadar, Split,
Trogir, Hvar en Dubrovnik met Franstalige of
Nederlandstalige gidsen
•• Excursie met lunch in Plitvice met Franstalige
of Nederlandstalige lokale gidsen
•• De diensten van een Nederlandstalige All Wayscruisedirecteur aan boord

HOOFDDEK

1
2

3
4

5

7
8

6

17

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte: 51,07 m - Breedte: 8,80 m - Diepgang: 3 m - Capaciteit:
36 passagiers - Bemanningsleden: 10 - Kajuiten: 18 kajuiten
verdeeld over 2 dekken - Elektriciteit: 220 V - Munt aan boord: euro
- Bouwjaar: 2016

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
•• De optionele excursies
•• Alle andere dranken dan deze vermeld
in het programma
•• Servicekosten voor het boordpersoneel
(€ 10 per dag per persoon aanbevolen)
•• Servicekosten voor de gidsen en chauffeurs
•• Reisverzekeringen
•• Mogelijkheid om in businessclass te vliegen:
contacteer ons

PRIJS IN EURO PER PERSOON, INCLUSIEF TAKSEN 					Gegarandeerd vertrek vanaf 30 pers.
TYPE KAJUIT

DEK

DUBBELE BEZETTING

SINGLE BEZETTING

Deluxe Sabord 18 m²

Bovendek

€ 3.790

€ 5.875

Comfort Sabord 14 à 17 m²

Bovendek

€ 3.670

€ 5.690

Deluxe Hublot 18 m²

Hoofddek

€ 3.730

€ 5.780

Comfort Hublot 14 à 17 m²

Hoofddek

€ 3.570

€ 5.535

Prijs

OB73586

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41, mail naar info@rivagesdumonde.be
of stuur bijbehorend boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een kopie van
uw identiteitskaart, naar Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Kroatië’, Bergstraat 17,
1000 Brussel. Of ga naar www.knackcruises.be/kroatie-23 en vul het optieformulier in.

