
 
Knacks Kroatiëcruise  
Varen langs de Adriatische kust

Van 31 juli tot 9 augustus 2021

Van 5 tot 14 september 2021



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 Unesco-sites die we bezoeken tijdens 
deze cruise.

In Kroatië zijn er in de eerste plaats natuurlijk de prachtige 
kusten met het kristalheldere blauwe zeewater en de talloze 
mooie eilanden in de Adriatische Zee. Dit land vormt ook de 
overgang van Midden-Europa naar de Middellandse Zee en is 
daardoor een mozaïek van Latijnse en Slavische culturen en 
invloeden. Zowel de Kelten, de Grieken, de Romeinen, de Vene-
tianen, 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 stadsomwallingen van 
Dubrovnik, u laten bekoren door het prachtige eiland Rab of bij 
zonsondergang genieten op het dek van uw gezellige schip. U 
kunt ook de vele paleizen en kloosters bezoeken of door de met 
marmer geplaveide straatjes in Split flaneren. 

En dit beleeft u allemaal op de M/Y Adriatic Blue, een  
authentiek jacht met een modern profiel.

KUSTCRUISE: 
VAN RIJEKA TOT DUBROVNIK



Dag 1: BRUSSEL - ZAGREB - RIJEKA
Vertrek met lijnvlucht naar Zagreb. 
Onthaal op de luchthaven en kort bezoek 
met gids aan de hoofdstad van Kroatië en 
tevens grootste stad van het land (afhan-
kelijk van de vluchturen). Zagreb is 1000 
jaar geleden gesticht door koning La-
dislas vanuit Gradec, het middeleeuwse 
gedeelte van de stad, vandaag het his-
torische deel van Zagreb, waar het leuk 
vertoeven is. Daarnaast heeft de stad ook 
vele historische en culturele monumen-
ten. Transfer naar het schip in Rijeka, 
inscheping en welkomstdiner aan boord 
van de M/Y Adriatic Blue. 

Dag 2: RIJEKA - KRK - RAB
’s Morgens varen we richting Krk. Ont-
dekking van het charmante stadje Krk, 

rijk aan cultureel erfgoed. Na de lunch in 
de stad varen we verder tot Rab. 
Rab is een van de meest bezochte eilan-
den van de Adriatische kust met prach-
tige stranden, mooie baaien en een uniek 
heuvellandschap. Vrij bezoek aan Rab-
stad, onlangs uitgeroepen tot mooiste 
stad van het land. Diner aan boord.

Dag 3: RAB - ZADAR
In de voormiddag varen we naar Zadar. 
Lunch aan boord. Bezoek aan deze histo-
rische stad, te beginnen bij het centrale 

Volksplein, dat sinds de bouw in de 16de 
eeuw het centrum van het openbare le-
ven is. Bezoek aan de kathedraal van 
Sint-Anastasia, een unieke mix van ar-
chitecturale perioden. Oorspronkelijk ge-
bouwd in de 9de eeuw door de Byzantij-
nen 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 voor-
beelden van Byzantijnse architectuur in 
Dalmatië. Deze kerk is bekend om zijn 
unieke ronde vorm. We eindigen de wan-

Kroatië verkennen per jacht
Het programma van dag tot dag

PROGRAMMA

Dag 1 BRUSSEL - ZAGREB - RIJEKA

Dag 2 RIJEKA - KRK - RAB

Dag 3 RAB - ZADAR

Dag 4 ZADAR - MEREN VAN PLITVICE - 
SIBENIK

Dag 5 SIBENIK - TROGIR - SPLIT

Dag 6 SPLIT - OPUZEN OF METKOVIC

Dag 7 OPUZEN OF METKOVIC - MOSTAR - 
KORCULA

Dag 8 KORCULA - MLJET 

Dag 9 MLJET - DUBROVNIK 

Dag 10 DUBROVNIK - BRUSSEL



deling langs de vestingwerken die voorna-
melijk in de 16de eeuw zijn gebouwd om 
de Ottomaanse dreiging het hoofd te bie-
den. Vrij avondmaal. 

Dag 4: ZADAR - MEREN VAN PLITVICE - SIBENIK
De hele dag excursie naar het Nationaal 
Park van de Plitvicemeren met lunch ter 
plaatse. Plitvice is een park dat bestaat uit 
16 prachtige meren die met elkaar ver-
bonden zijn door veel watervallen, waar-
onder 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 we-
relderfgoedlijst van beschermde natuur-
gebieden van Unesco is geplaatst. Het 
water is er heel helder en gelukkig mag 
hier dan ook niet gezwommen worden om 
deze prachtige site te bewaren. Na deze 
excursie, terugkeer aan boord in Sibenik.

Dag 5: SIBENIK - TROGIR - SPLIT
Sibenik is prachtig gelegen in een mooie 
baai recht tegenover de Kornati-eilanden. 
In de oude stad kunt u door allerlei schil-
derachtige straatjes dwalen en hier en 
daar van het uitzicht over de baai genieten. 
Bezoek aan de kathedraal Sint-Jacobus, 
op de werelderfgoedlijst van Unesco.
Na deze excursie lunchen we aan boord en 
varen we verder tot Trogir, met aankomst 
in de namiddag. Begeleid bezoek aan deze 
stad, opgebouwd op een eiland en een 
pareltje om te bezoeken met een doolhof 

aan kleine straatjes. U bezoekt de prach-
tige Sint-Laurentiuskathedraal uit de 13de 
eeuw, een van de mooiste kathedralen van 
Dalmatië. Wandeling langs verschillende 
monumenten, paleizen en het benedictij-
nenklooster Sint-Niklaas.
Na deze excursie rijden we naar Split, 
voor een bezoek aan de tweede 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 alvo-
rens ingeburgerd te worden in 1918 bij het 
Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slo-
venen. Na de excursie, vrij avondmaal en 
terugkeer naar het schip.

Dag 6: SPLIT - OPUZEN OF METKOVIC
Vanuit Split varen we verder in zuidelijke 
richting. We verlaten de zee om het bin-
nenland in te varen richting Opuzen of 
Metkovic. Lunch aan boord. Aan het eind 
van de middag gaat u aan boord van een 
traditionele boot voor een betoverende 
tocht op de Neretva-rivier. Vooraleer we 
terug aan boord gaan van ons schip de 
M/Y Adriatic Blue, genieten we nog van 
een typisch lokaal diner ter plaatse met 
muzikale animatie.

Dag 7: OPUZEN OF METKOVIC - MOSTAR - KORCULA
’s Morgens vroeg, vertrek per autocar voor 
de excursie naar Mostar. Deze kleine stad 
is wereldberoemd vanwege haar grootse 
brug over de rivier Neretva, de Stari Most. 
Mostar, van Ottomaanse oorsprong, heeft 
een klein maar bijzonder historisch cen-
trum. De Oude Brug en de historische stad 
van Mostar kregen in 2005 de werelderf-
goedstatus. We wandelen door de kleine 
straatjes, bezoeken het Turks huis en de 
moskee. Na de lunch keren we terug aan 
boord in Opuzen of Metkovic. 
Vervolgens prachtige vaart langs de eilan-
den van de Dalmatische kust tot Korcula.
Deze visgraatvormige stad is een van de 
belangrijkste vestigingsplaatsen van de 
voormalige Republiek Ragusa (Dubrovnik). 
Korcula, bekend als het geboorte-eiland 
van Marco Polo, dankt zijn reputatie aan 
zijn steenhouwers die hier het mooiste en 
meest ambitieuze monument creëerden, 



namelijk de Dom van Sint-Marcus, die een 
prachtig schilderij van Tintoretto bevat. 
Vrije wandeling door de smalle straatjes 
van de stad. Vrij avondmaal.

Dag 8: KORCULA - MLJET 
In de voormiddag varen we richting het 
eiland Mljet en genieten we van een 
zwemstop onderweg in het kristalheldere 
water van de Adriatische Zee. Lunch aan 
boord en aankomst in Mljet in de vroege 
namiddag. U heeft hier vrije tijd om dit 
geïsoleerde eiland, een van de zonnig-
ste in de Adriatische Zee, te verkennen. 
Het natuurlijke erfgoed is bijzonder goed 
bewaard gebleven: meren, natuurlijke 
havens, drinkwaterbronnen, rotsachtige 
en steile kustlijn, bossen van steeneiken 
en witte dennen, kristalheldere zee... 
Mljet herbergt een van de mooiste natuur-
parken van Kroatië. Vrij avondmaal.

Dag 9: MLJET - DUBROVNIK 
In de voormiddag varen we richting 
Dubrovnik. Lunch aan boord.
Vandaag staat in het teken van deze fan-
tastische stad. Omringd door hoge stads-
omwallingen met uitzicht op de Adriati-
sche Zee, wordt Dubrovnik, het voormalige 
Ragusa, beschouwd als een van de juwe-
len van het werelderfgoed. Opgericht door 
de Grieken van Epidaurus, werd het be-
volkt door Slavische stammen uit de 7de 
eeuw, onder de bescherming van Byzan-
tium. 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 overheer-
sing af en werd in 1358 uitgeroepen tot 
republiek. Gedurende meer dan drie eeu-
wen bestuurde de Republiek Dubrovnik 
de handel van de Adriatische Zee. De 
adellijke families en kooplieden bouw-
den 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 palei-
zen, pleinen, kerken en patriciërshuizen 
die bijdragen aan haar pracht en praal. 
Rondleiding door de oude stad langs het 
franciscaner klooster en zijn romaanse 
kloostergang, het paleis van de rector, 
ooit de zetel van de Republiek Dubrovnik, 
de barokke kathedraal met een polyptiek 
van Titiaan evenals gouden en zilveren 
reliekschrijnen. Diner aan boord.

Dag 10: DUBROVNIK - BRUSSEL
Ontscheping en transfer naar de lucht-
haven van Dubrovnik. Terugvlucht naar 
Brussel met lijnvlucht (met of zonder tus-
senstop).

Belangrijke nota:

De volgorde van de bezoeken kan gewijzigd 
worden naargelang de vluchturen, vaarroute of 
technische specificaties. Door weersomstan-
digheden kan een aanlegplaats geannuleerd of 
vervangen worden: dit kan enkel beslist worden 
door de kapitein die altijd een oplossing zal zoe-
ken zo voordelig mogelijk voor de passagiers.

DE TROEVEN VAN UW CRUISE!

1.  5 Unesco-sites: Dubrovnik, 
Plitvice, Trogir en Split in Kroatië; 
Mostar in Bosnië-Herzegovina.

2. Ontdekking van de eilanden  
Korcula, Krk, Rab en Mljet.

3. U geniet van een modern jacht 
met onvergelijkbare charme, 
perfect voor een cruise op de 
Adriatische Zee.

4. Uw voordeel: alle excursies zijn 
inbegrepen!

5. Uitzonderlijk: 10 aanleghavens in 
één cruise met bezoek aan Mostar 
in Bosnië-Herzegovina en vele 
natuurgebieden.



Een authentiek jacht met een modern profiel! Een kleine buiten-
brug met directe toegang tot de zee geeft de M/Y Adriatic Blue een 
exclusief en uniek karakter. De M/Y Adriatic Blue is gebouwd in 
2019 en combineert moderniteit met de eisen van een cliënteel op 
zoek naar een uniek en geprivilegieerd concept.

HET RESTAURANT
Alle maaltijden aan boord worden geserveerd in het elegante res-
taurant, met water en wijn inbegrepen. Geniet van een gastvrije, 
verzorgde service en een smaakvolle keuken.

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
Meerdere gemeenschappelijke ruimtes staan te uwer beschik-
king: een salon/restaurant uitgerust met panoramische vensters 
en een loungebar op het Panoramadek; op het Zonnedek een ge-
deeltelijk overdekt terras met zitbanken, zetels en tafels, evenals 
een buitengedeelte met ligstoelen en een jacuzzi. Een platform 
met twee ladders geeft u directe toegang tot de zee, om te zwem-
men. Er is gratis toegang tot het wifinetwerk voor alle passagiers. 

KAJUITEN
De 18 kajuiten die verdeeld zijn over vier dekken zijn allemaal 
buitenkajuiten. Ze zijn modern en comfortabel ingericht. De 
tweepersoonskajuiten op het Hoofddek hebben een oppervlak-
te van 15 m² en beschikken over twee patrijspoorten. Een extra 
bed kan bijgeplaatst worden, op aanvraag, in de kajuiten 14 en 
16. Op het Bovendek beschikken de tweepersoonskajuiten over 
een oppervlakte van 12 m² en twee vensters. Alle kajuiten op het 
Hoofd- en Bovendek zijn uitgerust met twee aparte bedden die 
samengeplaatst kunnen worden (behalve kajuit 11 & 12 die een 
tweepersoonsbed hebben), terwijl de kajuiten op het Panorama-  
(24 m2) en het Zonnedek (16 m2) een tweepersoonsbed hebben. 
Alle kajuiten beschikken over een badkamer met douche, indivi-
dueel regelbare airconditioning, een haardroger en een kluis.

DE M/Y ADRIATIC BLUE
MODERN EN ELEGANT

Dubbele kajuit

Gemeenschappelijke ruimtes

Restaurant



DE M/Y ADRIATIC BLUE
PLAN VAN HET SCHIP

Type kajuit Dek Dubbele bezetting Single bezetting
Dubbel 15 m2 Hoofddek € 2.830 € 4.730

Dubbel 12 m2 Bovendek € 3.050 € 4.950

Dubbel 24 m2 Panoramadek € 3.250 /

Dubbel 16 m2 Zonnedek € 3.350 /

 Prijs

PRIJS IN EURO PER PERSOON, INCLUSIEF TAKSEN

GEGARANDEERD VERTREK VANAF 30 PERS.

ZONNEDEK

JACUZZI 1

PANORAMADEK

2

BOVENDEK

3
4

56

7

8

9

10

HOOFDDEK

11

12

13

14

15

16

17

18

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte: 47,90 m - breedte: 8,50 m - diepgang: 2,70 m - 
capaciteit: 36 passagiers - bemanningsleden: 8 - 
kajuiten: 18 buitenkajuiten verdeeld over 4 dekken - 
elektriciteit: 220 V - munt aan boord: euro - bouwjaar: 2019

O
B

72
47

7

VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 of mail naar info@rivagesdumonde.be

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Brussel/Zagreb en Dubrovnik/Brussel met lijn-

vluchten (met of zonder tussenstop) in economy-
class (Brussels Airlines, Lufthansa, Croatia  
Airlines …)

• Luchthaventaksen (€ 110) en haventaksen (€ 58) 
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 M/Y Adriatic Blue in de gekozen categorie
• Volpension (met uitzondering van 4 avondmalen) 

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 Krk, Zadar, Sibenik, Trogir, 
Split, Dubrovnik met Franstalige of Nederlands-
talige gidsen 

• Excursies met lunch in Plitvice en Mostar met 
Franstalige of Nederlandstalige lokale gidsen

• De diensten van een Nederlandstalige All Ways- 
cruisedirecteur aan boord

• Btw

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Alle andere dranken dan deze vermeld  

in het programma
• De avondmalen in Zadar, Split, Korcula en Mljet 
• Servicekosten voor het boordpersoneel (€ 7 per 

dag per persoon aanbevolen)
• Servicekosten voor de gidsen en chauffeurs
• Reisverzekeringen 
• Mogelijkheid om in businessclass te vliegen: 

contacteer ons
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