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KROATIË PER YACHT

14 tot 23 augustus 2022

De Adriatische kust, Dubrovnik en Zagreb

B E L G I Ë  •  B E L G I Q U E
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KROATIË
PER YACHT

KROATIË
BOSNIË-HERZEGOVINA

Kroatië strekt zich uit langs een dunne strook 
kust die al haar schoonheid onthult als ze 
wordt benaderd vanuit de zee. Het land vormt 
een fascinerende overgang tussen Midden-
Europa en het Middellandse Zeegebied, een 
kruispunt van culturen en invloeden. Kelten, 
Grieken, Romeinen, Venetianen, Ottomanen, 
Fransen en Oostenrijkers hebben hier 
hun stempel gedrukt. Maar Kroatië heeft 
ook een prachtige kust, adembenemende 
zonsondergangen en duizenden eilanden 
en eilandjes. U zult nooit de aankomst in 
al deze «parels van de Adriatische Zee» 
vergeten aan boord van het charmante 
jacht M/Y Adriatic Blue: de muren van Split, 
de talrijke kerktorens, de ydillische kreken 
en de hooggelegen pittoreske dorpen... 
Maar Kroatië is ook rijk aan een grote 
verscheidenheid: op korte tijd gaat u van de 

zee naar de bergen, van Diocletianus naar 
Napoleon, van steile fjorden naar prachtige 
stranden en zoveel meer. Tijdens deze intieme 
cruise zal u het eiland Mljet ontdekken, 
één van de zonnigste eilanden van de 
Adriatische Zee. Het natuurlijke erfgoed is 
bijzonder goed bewaard gebleven: meren, 
natuurlijke havens, drinkwaterbronnen, een 
rotsachtige en steile kustlijn, bossen van 
steeneiken en witte dennen, kristalheldere 
zee ... Natuurliefhebbers zullen ook blij zijn 
met de ontdekking van de Plitvice Meren met 
haar 92 watervallen en de vele kliffen die 
zich in een kobaltblauwe zee storten. Bezoek 
van paleizen en kloosters, zonnebaden op 
het dek, duiken in de Adriatische wateren, 
flaneren op de marmeren kasseien van Split, 
wandelen langs de stadsmuren met zicht op 
de glinsterende zee, de keuze is aan u!  
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KRISTALHELDER WATER  

Om het beste uit uw cruise te halen, is de M/Y Adriatic Blue 
uitgerust met een achterste ponton, vlak boven de zeespiegel, 
en twee ladders voor een gemakkelijke toegang tot de zee. Uw 
schip stopt in afgelegen baaien in het hart van een uitzonderlijke 
natuur, zodat u in smaragdkleurige wateren kunt duiken, 
zwemmen en zonnebaden en dat alles in een intieme en 

gemoedelijke sfeer.

DE BRUG VAN MOSTAR 

De Oude Brug van Mostar draagt de hele geschiedenis van 
de Balkan. Deze brug werd gebouwd in 1565 en doorstond 
eeuwenlang vele conflicten, behalve het laatste. In 1993 kwam 
het tot een conflict tussen Kroaten en Bosniërs in Mostar 
waarbij de brug werd vernietigd. De heropbouw van de stenen 
brug nam een aanvang in 2001 onder supervisie van Unesco 
en werd in 2004 feestelijk heropend. De brug wordt sinds de 
oorlog vaak gezien als een symbolische verbintenis tussen 
de katholieke Kroaten, de Bosnische moslims en de oosters-
orthodoxe Serviërs en is daarmee ook een symbool voor de 
eenheid van het land. De brug en zijn omgeving werden in 

2005 door Unesco geklasseerd. 

De Adriatische kust,
Dubrovnik en Zagreb
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(volledige dag met middagmaal)  
→ Prijs per persoon: 140 €
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, waar de zee en de bergen 
elkaar ontmoeten. In het dorp staan nog 
verschillende barokgebouwen die getuigen 
van een rijk verleden. De Sint-Niklaaskerk 
in barokstijl uit de zeventiende eeuw heeft 
de hoogste klokkentoren van de Baai 
van Kotor. Aan boord van een privéboot 
ontdekken we twee eilandjes voor de kust: 
Sveti Đorđe (Sint-Joris), waar zich tussen 
de cipressen de resten bevinden van een 
Byzantijns klooster uit de twaalfde eeuw, 
en Gospa od Škrpjela (Onze 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. Andere bezienswaardigheden 
zijn een icoon van de Madonna met kind 
en een groot aantal zilveren ex-voto’s van 
zeelieden. Daarna rijden we naar Kotor, een 
middeleeuws stadje waar de Byzantijnse en 
Venetiaanse invloeden duidelijk merkbaar 
zijn. De hele omgeving behoort hier tot het 
Unesco-werelderfgoed. 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 vijftiende 
eeuw werd versterkt door de Venetianen. 
Vandaag is het zeker in de zomermaanden 
een bruisende badplaats. Lunch in een 

Uw programma 
10 dagen / 9 nachten

restaurant, gevolgd door vrije tijd. Terugkeer 
naar Dubrovnik.

1b OF KENNISMAKING MET DE   
 KONAVLE-VALLEI

(volledige dag met middagmaal)  
→ Prijs per persoon: 140 €
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 brengen 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 
molens waren ooit van levensbelang voor 
de economie van Konavle en de republiek 
Ragusa. 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.

Dag 1 -Brussel > Dubrovnik (Kroatië)
Vertrek vanuit Brussel met een lijnvlucht. Aankomst in 
Dubrovnik en transfer naar de haven. Inscheping aan 
boord van de M/Y Adriatic Blue.

Dag 2 - Dubrovnik   
Dubrovnik, het vroegere Ragusa, is omgeven door 
hoge stadswallen die uitkijken over de Adriatische 
Zee, en wordt beschouwd als een van de absolute 
parels van het werelderfgoed. De stad is gesticht door 
Grieken uit Epidaurus. Ze werd vanaf de zevende 
eeuw bewoond door Slavische stammen en kwam 
onder de bescherming van het Byzantijnse Rijk. In 
de twaalfde eeuw was de politieke leiding in handen 
van een Rector en twee raden. Geleidelijk aan maakte 
Ragusa zich los van de dominantie van Venetië en 
in 1358 riep het zichzelf uit tot republiek. Meer dan 
drie eeuwen lang zou de republiek Dubrovnik de 
handel op de Adriatische Zee in handen hebben. 
Rijke handelaars en edellieden lieten prachtige 
paleizen optrekken en in de stad werden tal van 
kerken en kloosters gebouwd. In de zeventiende 
eeuw maakte een zware aardbeving echter een einde 
aan deze bloeiperiode. De stad werd heropgebouwd 
in barokstijl en heeft met zijn vele paleizen, pleinen, 
kerken en patriciërswoningen vandaag een unieke 
uitstraling. Volpension aan boord.
Vrij bezoek aan Dubrovnik gedurende de dag of 
deelname aan de optionele excursies. 

1a OPTIONEEL: KENNISMAKING MET  
 MONTENEGRO

Vertrekdatum: 
14 augustus 2022

Schip: 
M/Y Adriatic Blue

Troeven van uw cruise:
Rondleidingen in Zadar, Sibenik, Trogir, 

Split, Dubrovnik, Zagreb en Hvar • 
Ontdekkingen van de eilanden Korcula,

Rab, Krk en Sipan • Excursie naar 
Plitvice National Park • Een modern en 

intiem yacht

Prijs vanaf: 
€ 2980 
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ZAGREB
Kroatië

Montenegro

Bosnië-Herzegovina

KRK

RAB

PLITVICE

TROGIR
SPLIT

MOSTAR

DUBROVNIK KOTOR
KORCULA

KONAVLE VALLEI
SIPAN

HVAR

SIBENIK

ZADAR

Adriatische
Zee

Optionele excursies
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Dag 3 - Dubrovnik > Eiland Šipan 
‘s Ochtends brengen we met een gids een 
bezoek aan het oude hart van Dubrovnik, met het 
Franciscanenklooster en zijn romaans-gotische 
kruisgang, het paleis van de Rector (ooit het 
machtscentrum van de republiek Dubrovnik) en de 
barokkathedraal met een polyptiek van Titiaan en 
gouden en zilveren reliekhouders. Na ons bezoek 
keren we terug naar het schip en varen we naar 
Šipan, het grootste eiland van de Elafieten. Volpension 
aan boord. Vrij bezoek aan het eiland vanaf de late 
namiddag. 

Dag 4 - Korčula 
In de voormiddag zetten we koers naar Korčula. Deze 
plaats in de vorm van een visgraat was een van de 
belangrijkste versterkte steden van de vroegere 
republiek Ragusa (Dubrovnik). Volgens de legende 
zou de stad gesticht zijn in de twaalfde eeuw voor 
Christus door de Trojaanse held Antenor. Het leven 
in Korčula verliep al vanaf de dertiende eeuw heel 
gestructureerd. De grondwet uit 1214 zou zelfs van 
toepassing blijven tot de bezetting door de Fransen 
tijdens het Eerste Franse Keizerrijk. Korčula zou tevens 
de geboorteplaats zijn van ontdekkingsreiziger Marco 
Polo. Het dankt zijn reputatie aan de bedrevenheid van 
zijn steenhouwers, die met de St.-Marcuskathedraal 
een prachtig en ambitieus monument optrokken. In 
de kathedraal bevindt zich een schitterend doek van 
Tintoretto. Vrij moment om de stad op eigen tempo 
te bezoeken. Ontbijt en lunch aan boord. Diner vrij te 
kiezen.

Dag 5 - Het eiland Hvar   
Kennismaking met Hvar. Het eiland Hvar is al 
sinds de oudheid een strategische locatie voor de 
zeevaart, met een zacht klimaat en een weelderige 
natuur. We bezoeken samen met een gids de stad 
om er de aangename sfeer op te snuiven en het 
geschiedkundige patrimonium te ontdekken. Zo staan 
er niet alleen verschillende renaissancegebouwen, 
maar telt de stad ook twee forten: het Franse 
Napoleonfort en het Venetiaanse Spagnolafort. 
Andere opmerkelijke sites die getuigen van een rijk 
verleden, zijn de Grote markt, het theater (het eerste 
van Europa, uit 1612), het Franciscanenklooster en de 
Sint-Stefanuskathedraal. Volpension aan boord.

Dag 6 - Split  
Na onze aankomst in Split vertrekken we voor een 
rondleiding met een gids. In het jaar 295 liet keizer 
Diocletianus hier in een grote baai dicht bij Salona 
zijn paleis optrekken. Op die manier ontstond de stad 
Split. Op het einde van de zevende eeuw vormde 
Johannes van Ravenna, aartsbisschop van Split, het 
mausoleum van Diocletianus om tot een kathedraal. 

Het was ook in Split dat Tomislav I, de eerste koning 
van Kroatië, de raad van bisschoppen bijeenriep 
en de stad onafhankelijk verklaarde. Na een lange 
Venetiaanse overheersing en de Napoleontische 
tijd viel de stad in handen van Oostenrijk-Hongarije. 
Vanaf 1918 maakte Split deel uit van het Koninkrijk van 
Serviërs, Kroaten en Slovenen. Ontbijt en lunch aan 
boord. Diner vrij te kiezen.
Vrije namiddag om Split te verkennen of deelname 
aan de optionele excursie. 

 2 
 OPTIONEEL: MOSTAR

 (Bosnie-Herzégovine)
(ruime namiddag met middagmaal) 
→ Prijs per persoon: 95 € 
Na het bezoek met een gids aan Split 
vertrekken we met een autocar naar Mostar. 
De tijdens de oorlog uiteengescheurde 
stad herleeft sinds de heropbouw van de 
beroemde ‘Stari Most’. Deze brug werd 
meer dan 500 jaar geleden door de Turken 
gebouwd en is hét symbool van de stad. 
De wijk rond de Oude brug in het centrum 
van Mostar behoort tot het Unesco-
werelderfgoed. We wandelen door de 
straatjes en bezoeken het Turkse huis en 
de moskee. We lunchen in een restaurant. 
Daarna keren we terug naar Split. 

Dag 7 - Trogir > Šibenik 
Trogir ligt zo’n 25 km ten noorden van Split. Doordat 
het zijn middeleeuwse karakter heeft weten te 
bewaren, is het een van de interessantste steden 
aan de Adriatische kust. We bezoeken de Sint-
Laurentiuskathedraal, die dateert uit de dertiende 
eeuw. Daarna wandelen we door het centrum, 
langs verschillende monumenten, paleizen en het 
benedictijnenklooster van St. Nicolaas. Kort voor de 
middag varen we af naar Šibenik. Ontbijt en lunch aan 
boord. Diner vrij te kiezen in Šibenik.

Dag 8 - Šibenik > Plitvice > Zadar 
Šibenik ligt aan een grote, beschermende baai. 
De stad wordt gedomineerd door een fort en 
heeft een prachtig centrum met tal van kerken, 
kloosters en paleizen. De indrukwekkende St. 
Jacobuskathedraal, die beschouwd wordt als het 
eerste renaissancebouwwerk buiten Italië, behoort tot 
het Unesco-werelderfgoed.
Excursie naar het Nationaal Park Plitvicemeren met 
lunch ter plaatse. Deze site in het binnenland is meer 
dan de moeite waard. Het grote park is Unesco-
werelderfgoed en omvat zestien heel bijzondere 
meren die elkaar opvolgen. Tussen de verschillende 
meren bevinden zich telkens een of meerdere 
watervallen. Op die manier zorgen 92 watervallen 

voor een totaal hoogteverschil van 133 meter! Het 
water is heerlijk warm, maar om deze prachtige plek 
te beschermen mag er niet in gezwommen worden. 
We varen naar Zadar en bezoeken er het oude 
centrum met het Volksplein, het kloppende hart in 
renaissancestijl van de stad. Vandaar gaat het naar 
de Sint-Anastasiakathedraal, een Byzantijnse kerk die 
begin dertiende eeuw is heropgebouwd in romaanse 
stijl. We bezoeken tevens de Sint-Donatuskerk, 
een buitengewone ronde kerk in preromaanse 
architectuur. Afsluiten doen we met een wandeling 
langs de versterkingen, die vooral in de zestiende 
eeuw zijn opgetrokken. Terugkeer naar het schip. 
Diner aan boord.

Dag 9 - Rab > Krk  
Rab is een eiland met twee gezichten: het is rotsig en 
woestijnachtig in het oosten, maar groen en begroeid 
met bossen en maquis in het westen. De Romeinen 
doopten de gelijknamige stad op het eiland ‘Felix 
Arba’ (het gelukkige Rab). De reden daarvoor hoeven 
we niet ver te zoeken. Met zijn stranden en baaien 
is het heerlijk geurende en groene Rab de plek bij 
uitstek om tot rust te komen en te genieten. Door die 
schoonheid en de vele bezienswaardigheden is het 
een van de meest bezochte eilanden in de Adriatische 
Zee. Vrij moment om de stad op eigen tempo te 
bezoeken. In de vooravond gooien we de trossen 
los en varen we naar het eiland Krk. Volpension aan 
boord.

Dag 10 - Zagreb > Brussel  
Na het ontschepen rijden we met een autocar 
naar Zagreb, voor een kort bezoek met gids aan 
de hoofdstad en grootste stad van Kroatië. Zagreb 
werd zo’n duizend jaar geleden gesticht door koning 
Ladislaus op de heuvel recht tegenover het fort Gradec, 
dat vandaag het oude centrum van Zagreb is. De stad 
heeft niet alleen een mooi bewaard middeleeuws 
patrimonium, maar telt ook tal van religieuze en 
culturele bouwwerken uit de Oostenrijks-Hongaarse 
tijd, die getuigen van een grote bloeiperiode. Na het 
bezoek aan Zagreb brengt een autocar ons naar de 
luchthaven. Vertrek naar Brussel met een lijnvlucht.

Belangrijke nota: de volgorde van de bezoeken kan wij-
zigen afhankelijk van de vlucht- en vaarschema’s of om 
technische redenen. Het is ook mogelijk dat een stop 
moet worden afgelast of vervangen door de weers-
omstandigheden. Alleen de kapitein is bij machte om 
deze beslissing te nemen. Er wordt in dat geval echter 
altijd een oplossing gezocht die interessant is voor de 
opvarenden.
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Pagina 100 :
Adriatische kust.

Pagina 104 :
Oude stad van Dubrovnik.

Haven van Trogir. 
Muren van Dubrovnik.

Pagina 105 :
Nationaal Park Plitvice.

Sibenik bij het vallen van de avond.
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> TECHNISCHE GEGEVENS
> Lengte: 47,90  m  > Breedte: 8,50 m  > Diepgang: 2,70 m  > Capaciteit: 36 passagiers  > Bemanningsleden: 8   

> Kajuiten: 18 buitenkajuiten verdeeld over 4 dekken  > Voltage: 220 V  > Munt aan boord: Euro  > Bouwjaar: 2019

Deluxe Kajuit met venster

Uw schip

KAJUITEN
De 18 kajuiten zijn verdeeld over vier dekken en zijn allen 
buitenkajuiten. Ze zijn modern en comfortabel ingericht. De 
tweepersoonskajuiten op het Hoofddek hebben een oppervlakte 
van 15 m² en beschikken over 2 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 2 vensters. Alle kajuiten op het Hoofd- en Bovendek zijn 
uitgerust met twee aparte bedden die samengezet kunnen worden 
(behalve kajuit 11 & 12 die een tweepersoonsbed hebben), terwijl 
de kajuiten op het Panorama- en Zonnedek een tweepersoonsbed 
hebben. Alle kajuiten beschikken over een badkamer met douche, 
individueel regelbare airconditioning, een haardroger en een kluis.

M/Y ADRIATIC 
                        BLUE

Een authentiek yacht met een eigentijdse uitstraling! Een kleine buitenbrug met 
directe toegang tot de zee, geeft de M/Y Adriatic Blue een exclusief en uniek karakter. 

M/Y Adriatic Blue, gebouwd in 2019, combineert moderniteit met de eisen van een 
cliënteel op zoek naar een uniek en geprivilegieerd concept.

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES 
Meerdere gemeenschappelijke ruimtes staan tot uw beschikking: een salon/

restaurant met panoramische vensters en een lounge bar op het Panoramadek; 
het Zonnedek met een gedeeltelijk overdekt terras met zitbanken, zetels en tafels, 

evenals een buitengedeelte met ligstoelen en een jacuzzi. Een platform met 2 ladders 
geeft u directe toegang tot de zee om te zwemmen. Er is gratis toegang tot het 

WIFI-netwerk voor alle passagiers. Alle maaltijden aan boord worden geserveerd in 
het elegant restaurant. Water en wijn zijn inbegrepen bij alle maaltijden aan boord. 

Geniet van een gastvrije, verzorgde service en een smaakvolle keuken.
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DB: dubbel bed  /  TB: 2 aparte bedden die samengezet kunnen worden /        : belemmerd zicht 
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Vertrek vanuit Brussel
Vertrek gegarandeerd vanaf 30 passagiers

100% Nederlandstalig
Optionele excursies worden gegarandeerd vanaf een minimum van 10 deelnemers.

Kroatië per Yacht: datum, schip en prijzen

Prijs per persoon

Dubbele
bezetting

Individuele
bezetting

Deluxe Kajuit 
met venster (12 m2) € 3 200 € 5 190

Deluxe Kajuit 
met venster (24 m2) € 3 410 € 5 400

Deluxe Kajuit
met venster (16 m2) € 3 520 € 5 510

Comfort met
patrijspoort (15 m2) € 2 980 € 4 970

> INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Brussel/Dubrovnik en Zagreb/Brussel met lijnvluchten (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 • ½ 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 (indien er geen Nederlandstalig gidsen zijn, zorgt ons team voor de 
vertaling) • Excursies met lunch in Plitvice met Franstalige of Nederlandstalige lokale gidsen • De 
diensten van een Nederlandstalige All Ways cruise director aan boord 

> NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Alle andere dranken dan deze vermeld in het programma • De avondmalen in in Korcula, 
Split en Sibenik (richting Dubrovnik - Zagreb) • Optionele excursies • Servicekosten voor 
het boordpersoneel (€ 10 per dag/per persoon aanbevolen) • Servicekosten voor de 
gidsen en chauffeurs • Reisverzekeringen: informatie op aanvraag • Mogelijkheid om in 
Business Class te vliegen: contacteer ons

> FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE BELGISCHE & NEDERLANDSE 
NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort

Vanaf

∙  DUBROVNIK > ZAGREB  ∙

Datum Talen
14 - 23 augustus 2022 Nederlands
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BEL 02/899 84 00 
 of mail naar: info@rivagesdumonde.be

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09u tot 17u30.

INLICHTINGEN & RESERVATIE

Rivages du Monde België (dochteronderneming) – Brussel (1000) – Bergstraat 17 – RPR Brussel BE 0772 342 308
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – MS Amlin Insurance SE: Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel – Polis n° LXX049281

Financiële garantie: Groupama Assurance-Crédit 8-10 rue d’Astorg – 75008 Parijs - Polis n° 4000713765/2

print 1/2022


