
Eilandtocht Kroatië  
OP HET EXCLUSIEVE CRUISEJACHT 
MS ADRIS

Ontdek Kroatië over zee, zoals de Venetianen dat ooit deden. 
Niet enkel eilanden zoals Hvar, Brac, Korcula of Mljet staan op het 
programma. Je brengt ook een bezoek aan de unieke cultuursteden 
Dubrovnik, Split en Makarska.



De regio
Kroatië is een relatief nieuw land, want het 
werd pas onafhankelijk in 1991. In 2013 trad het 
land toe tot de Europese Unie, maar (voorlopig) 
niet tot de euro zone. Hoewel Kroatië als land 
dus nog erg jong is, is de geschiedenis van 
het Kroatische volk nauw verweven met die 
van andere volkeren van het oude Europese 
continent.

Het vaargebied van de MS Adris beperkt zich 
tijdens je vakantie tot Dalmatië, de wondermooie 
regio in het zuidwesten van het land. Dalmatië 
is een relatief smalle kuststrook die zich uitstrekt 
van het eiland Rab in het noorden tot de baai 
van Kotor in het zuiden. De regio heeft een 
oppervlakte van ongeveer 12.000 km² en een 
inwonersaantal van ongeveer 1 miljoen.

Split
Split is de hoofdstad en het economisch centrum 
van Dalmatië. De haven van Split is strategisch 
gelegen en wordt gebruikt voor zowel militaire, 
toeristische, alsook handelsdoeleinden. De oude 
binnenstad is erg gezellig en integraal erkend als 
Unesco werelderfgoed. 

Dubrovnik
Dubrovnik is ontstaan in de 7de eeuw en is de 
hoofdstad van Zuid-Dalmatië. Het historische 
centrum, dat op de Unesco Werelderfgoedlijst 
staat, is omgeven door imposante stadsmuren. 
Vanaf deze stadsmuren heb je een mooi zicht 
over de oranjekleurige, typische daken. Je kan 
ook de kabelbaan naar de top van de heuvel 
die boven de stad uittorent of door de smalle, 
schaduwrijke straatjes wandelen waarbij je je 
terug in de middeleeuwen waant.

Makarska
Makarska is een bruisende havenstad. Van hieruit 
vertrekken ondermeer tal van veerdiensten 
naar de verschillende eilanden voor de kust. 
De stad is ook een populaire en eigentijdse 
badplaats. Via de gezellige strandboulevard, vol 
met palmbonen, eethuisjes en terrasjes, kan je 
heerlijk wandelen langs de rustige baai. In het 
zuidwesten wordt de stad beschermd tegen de 
open zee door een schiereiland en langs de 
landzijde tegen de koude Bura wind door het 
Biokovo gebergte. De stad geniet dus van een 
erg beschutte ligging waardoor ze de laatste 
jaren is uitgegroeid tot één van de populairste 
badplaatsen van Kroatië.

Hvar Stad
Hvar Stad is het gezellige hoofdstadje van het 
gelijknamige eiland. De historische stadskern 
van het stadje is perfect bewaard waardoor je 
het gevoel krijgt door een openluchtmuseum 
te wandelen. Het klimaat van Hvar benadert 
de perfectie en de levensomstandigheden 
zijn er nagenoeg ideaal. Niet alleen de zuivere 
lucht, maar ook het kristalheldere water, het 
record aantal zonuren, de stranden, barretjes en 
restaurants maken van Hvar al eeuwenlang een 
mondain toeristisch centrum. Hvar groeide de 
laatste jaren dan ook uit tot een eigentijds ‘Saint 
Tropez’: een plek waar internationale jetsetters 
(royals, Hollywood sterren, ...) graag hun vakantie 
doorbrengen.
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De regio
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Facts & Figures
Hoofdstad
Zagreb

Oppervlakte
56.538 km2

Inwonersaantal
4,4 miljoen

Talen
Kroatisch en Italiaans 
in de provincie Istrië

DUBROVNIK

Kroatië bestaat uit 1.185 
eilanden en rotsformaties 
en 5.789 km kustlijn.

Er wordt nog altijd de 
lokale munteenheid, de 
KUNA, gebruikt.

De laatste jaren is 
Dubrovnik ook het decor 
van tal van films en series 
zoals het bekende ‘Games 
of Thrones’. 

Dubrovnik wordt ook wel 
‘De Parel van de Adriatische 
Zee’ genoemd.

Het dorpje Pucisca is 
bekend vanwege zijn steen-
groeve. De stenen werden 
gebruikt voor onder andere 
de bouw van het Witte 
Huis in Washington DC en 
het parlementsgebouw in 
Wenen.



Programma

Route
DAG 1 DAG 2 

ZATERDAG: SPLIT

Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Split waar 
je wordt opgewacht door je Nederlandstalige 
reisbegeleider. Daarna volgt de transfer naar de 
haven en de boarding voor de MS Adris (*****).  
Eenmaal aan boord staat het welkomstdiner voor 
je klaar. Het is de ideale gelegenheid om kennis 
te maken met de kapitein, de bemanning en 
natuurlijk met je medereizigers. Overnachting in 
Split.

ZONDAG: SPLIT > BOL > HVAR

Na het ontbijt vertrek naar Bol, beroemd om het 
mooiste strand van Kroatië: Zlatni Rat (goudkaap). 
Halte in Bol en vrije tijd in de stad. Na de lunch 
duikhalte onderweg en navigatie richting Hvar. Het 
eiland Hvar behoort tot de bekendste eilanden 
van Kroatië en is de plaats van samenkomst van 
de internationale jetset. Bezoek aan Hvar met 
een lokale gids door de stad om de culturele en 
historische aspecten en hun manier van leven te 
ontdekken. Overnachting in Hvar.

*De route is onder voorbehoud van wijzigingen naargelang de weersomstandigheden en eventueel andere factoren.

DAG VOORMIDDAG NAMIDDAG

Dag 1 - Split

Dag 2 Bol Hvar

Dag 3 Hvar Korcula

Dag 4 Korcula Dubrovnik

Dag 5 Dubrovnik Mljet

Dag 6 Mljet Makarska

Dag 7 Makarska Split

Dag 8 Split -
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DAG 3 

DAG 4 

MAANDAG: HVAR > KORCULA  

Na het ontbijt vertrek richting het eiland Korcula. 
Tijdens deze navigatie kom je langs Brac en 
de Hvareilanden, waar je halt houdt voor een 
frisse duik. Vervolgens lunch aan boord. In de 
namiddag aankomst op het Korcula-eiland. 
Stadsbezoek. De stad beschikt over enkele oude 
paleizen in Venetiaanse stijl en ook een klein huisje 
waar Marco Polo zou geboren zijn. ’s Avonds vrije 
tijd om te dineren in één van de restaurantjes in 
de stad. Overnachting in Korcula. DINSDAG: KORCULA > DUBROVNIK

Na het ontbijt navigatie door Mljet en de 
Elafieteneilanden met een duikhalte onderweg 
en lunch. Aankomst in Dubrovnik in de namiddag. 
Stadstour van Dubrovnik, dat ook wel de “Parel 
van de Adriatische Zee” genoemd wordt. Tijdens 
de stadstour komen we langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden en is er een fotostop bij 
het panoramische uitzicht over de oude stad. 
Na het stadsbezoek vrije tijd waarin je onder 
andere de stadsmuren kunt bezichtigen of met 
de kabelbaan tot bovenaan de berg kunt gaan. 
Overnachting in Dubrovnik.DUBROVNIK

KORCULA

NATIONAAL PARK MLJET



DONDERDAG: MLJET > MAKARSKA  

Na het ontbijt vertrek richting Makarska. Duikhalte 
onderweg en lunch aan boord.  Makarska wordt 
beschouwd als het toeristisch centrum van 
Dalmatië met zijn lange stranden en ambiance. 
Overnachting in Makarska. 

VRIJDAG: MAKARSKA > PUCISCA (BRAC EILAND) 
> SPLIT 

Na het ontbijt vertrek naar Pucisca.  Pucisca is het 
grootste dorp van het noorden van het eiland met 
een authentieke Middellandse Zeearchitectuur, 
een rustieke sfeer en witte stenen gevels. Pucisca 
is ook bekend vanwege zijn steengroeve. De 
stenen werden gebruikt voor onder andere de 
bouw van het Witte Huis in Washington DC en het 
parlementsgebouw in Wenen.

Wandeling door Pucisca gevolgd door de lunch. 
In de namiddag navigatie richting Split. Split is het 
tweede grootste stedelijke centrum van Kroatië en is 
de hoofdplaats van de provincie Split-Dalmatië. De 
stad bestaat sinds ruim 1700 jaar en het historische 
centrum van de stad staat sinds 1979 op de lijst van 
het culturele erfgoed van UNESCO. De historische 
en culturele gebouwen zijn gelegen binnen de 
muren van het paleis van Diocletianus. Daarnaast 
vormt deze stad een belangrijke culturele attractie 
dankzij haar talrijke musea, het nationaal theater, 
oude kerken en andere archeologische sites. 
Rondleiding in de stad en bezoek aan het paleis 
van Diocletianus. Overnachting in Split.

Transfer naar de luchthaven voor terugvlucht 
naar Brussel.

Opmerking : De volgorde van de bezoeken kan wijzigen naargelang 
de navigatieomstandigheden en de aankomst en het vertrek van 
de vluchten. Inhoud blijft verzekerd.

DAG 6 

DAG 7 

DAG 8 

MAKARSKA

SPLIT

DAG 5

WOENSDAG: DUBROVNIK > ELAFIETENEILANDEN 
> NATIONAAL PARK MLJET

Na het ontbijt vertrek naar het nationaal 
park van Mljet. Navigatie door de prachtige 
Elafieteneilanden, met onderweg een duikhalte. 
Lunch aan boord. Bij aankomst in Mljet vrije tijd 
om het park, het grote en kleine meer, het eiland 
St. Mary en zijn 12de-eeuwse benedictijnse 
klooster te ontdekken. Vrije avond. Overnachting 
in Mljet.

6



KAJUITEN

Alle publieke ruimtes, maar ook de kajuiten 
hebben een tijdloos en stijlvol design. De kajui-
ten zijn voorzien van airconditioning, een kluis, 
haardroger, badkamer en hebben een groot 
tweepersoonsbed of twin beds. Bedlinnen en 
handdoeken zijn voorzien, strandhanddoeken 
kan u voor € 7 p.p. per week huren.

Standaardkajuiten
• Tussen 15-17m2

• Lager gelegen

Hoofddekkajuiten
• Tussen 15-17m2

• Gelegen op het hoofddek
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Het schip

MS ADRIS (*****) 

Dit luxueuze 5* schip maakte haar eerste tocht 
in 2018.

Het is 55 meter lang, 9 meter breed en telt een 
6-koppige bemanning. Geniet van de prach-
tige uitzichten op het panoramische dek, het  

 
 
zonneterras met jacuzzi of ontspan in de salon  
of lounge. Er is gratis wifi aan boord voor alle 
passagiers. Het eten aan boord is een mix van 
mediterrane en internationale keuken. Het ont-
bijt wordt geserveerd in buffetvorm, het mid-
dagmaal is een verzorgd driegangenmenu.
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Praktische info

  REISDOCUMENTEN
Voor een reis naar Kroatië is een geldige 
identiteitskaart voldoende (minimaal 6 maanden  
na datum van terugkomst geldig). Mensen met de 
niet-Belgische nationaliteit worden aangeraden om 
hun ambassade of consulaat in België te contacteren 
voor het verkrijgen van actuele informatie inzake de 
vereiste reisdocumenten.

De volgende documenten heeft u nodig en kan u 
best tijdens de reis binnen handbereik houden:

Reisdocumenten
U ontvangt uw persoonlijke reisdocumenten per mail. 
Op deze documenten staan alle details van uw 
boeking. Mogen we vragen deze grondig na te kijken 
en eventuele fouten in de schrijfwijze van de naam 
zo snel mogelijk door te geven. Als u bijkomende 
vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren op het 
nummer 078 15 27 07 of via info@thematravel.be. 
Eénmaal de tickets zijn uitgeschreven, zijn er kosten 
verbonden aan elke wijziging.

Bagagelabels thema travel
Belangrijk is dat u de blauwe bagagelabels van 
Thema Travel gebruikt. Controleer bij aankomst ook 
goed de bagage. Indien uw bagage schade heeft 
opgelopen, meld dit meteen aan de begeleiding. 

  VLUCHTEN
U  vliegt rechtstreeks vanuit Brussel naar Split met 
Brussels Airlines.

Inchecken 
Wenst u vooraf in te checken, kan u één maand voor 
vertrek uw elektronisch reservatienummer opvragen 
bij Thema Travel. U drukt dan via www.brusselsairlines.
com de boarding pass voor de vlucht af en hoeft bij 
aankomst op de luchthaven enkel nog uw bagage af 
te leveren.

U kan echter ook gewoon aan de balie van Brussels 
Airlines inchecken voor uw vlucht. Alle vluchten zijn 
vooraf op naam geboekt, dus om aan de balie in te 
checken heeft u enkel uw identiteitskaart nodig.

U bent best twee uur voor het vertrek van de vlucht 
aanwezig op de luchthaven.

Bagage
Op de vlucht met Brussels Airlines mag u 1 x 23 kg 
ruimbagage en 1 x 12 kg handbagage (55 x 40 x 
23) per persoon meenemen. Het is enkel toegelaten 
om vloeistoffen mee te nemen in de handbagage 
als deze niet meer dan 100 ml per stuk bevatten 
(max. 1 L in totaal) en verpakt zijn in een doorzichtige, 
hersluitbare plastic zak. Aan de ruimbagage 
bevestigt u de Thema Travel bagagelabels.

  TIJDSVERSCHIL
Er is geen tijdsverschil tussen België en Kroatië.

  GELDZAKEN  
In Kroatië wordt nog steeds de lokale munteenheid 
gebruikt, de KUNA. In sommige steden wordt de euro 
wel geaccepteerd als betaalmiddel. Aan boord zal 
men u wijzen waar de plaatselijke wisselkantoren en 
bankautomaten zijn. Betalen kan ook steeds vaker 
met een kredietkaart zoals VISA of MASTERCARD. Soms 
ook met de gewone MAESTRO bankkaart. Hiervoor kan 
u best uw bank contacteren om uw kaart te activeren 
voor wereldwijd gebruik.

Rekeningen aan boord 
Aan boord zijn er twee verschillende soorten rekeningen. 
Een schiprekening waaronder de toeristen- en 
haventaksen (€ 35 p.p. / week) vallen, eventueel verhuur 
van strandhanddoeken en de was service. Onder de 
barrekening vallen alle dranken die u hebt besteld in de 
bar. Beide rekeningen dienen aan het einde van de cruise 
contant betaald te worden.

Ook de fooien dienen contant betaald te worden. De 
richtprijs is ongeveer € 70 p.p. en is vrijblijvend. De 
voorlaatste avond ontvangt u twee enveloppen op de 
kajuit. Eén hiervan is voor de cruise director, de andere is 
voor de rest van de crew.



 
  VEILIGHEID

De steden waar we verblijven zijn zeker veilig. Wees 
uiteraard wel altijd alert voor zakkenrollers, zoals in 
alle grote steden. 

  NETSPANNING
U hebt geen reisstekker nodig voor deze cruise. 
De elektriciteit aan boord is 220V met Europese 
stekkerdozen.

  GEZONDHEID
Er zijn geen inentingen vereist voor een reis naar 
Kroatië. Ondanks dat het kraantjeswater aan boord 
van goede kwaliteit is, raden wij aan om flessenwater 
te gebruiken.

Noodnummers van de mutualiteit
U informeert best even bij de eigen mutualiteit of u 
een bijzonder document of World Euro Assistance 
Card nodigt hebt voor deze reis. Belangrijk is dat u 
een contact en/of noodnummer van het ziekenfonds 
op zak hebt dat we kunnen contacteren in het geval 
van ziekte of hospitalisatie. 

Contactnummer verzekering
Reizigers die een annulatie-, reis- en bijstands-
verzekering hebben afgesloten via Thema Travel 
kunnen 24/24 terecht op het nummer +32 2 290 
61 00, met vermelding van het polisnummer 2475. 
Reizigers die enkel een bijstandsverzekering hebben 
afgesloten, vermelden het polisnummer 2476. 
Reizigers die elders een bijstandsverzekering afsloten, 
moeten ook de contactgegevens (noodnummer) 
hiervan zeker meenemen. Reizigers die enkel een 
annulatieverzekering hebben afgesloten, vermelden 
het polisnummer 2554.

Noodnummer 
Als u dringend (in geval van nood) iemand van Thema 
Travel wil bereiken, dan kan dat op het noodnummer 
0032 478 76 45 43. Aan boord ontvangt u ook 
een permantienummer waarop de cruise director 
bereikbaar zal zijn.

Medische verklaringen
Als u voorgeschreven medicatie neemt, breng dan 
zeker een voorschrift van de dokter mee en een 
bijsluiter van de medicijnen die u neemt. 

  TELEFONIE EN INTERNET
Binnen Europa zijn de roaming tarieven afgeschaft. 
U kan dus bellen, sms’en en mobiel surfen aan 
hetzelfde tarief als thuis.

Aan land is er op vele plaatsen gratis wifi. Bijna 
op elk terras, in elke bar of restaurant wordt 
vandaag gratis wifi aangeboden. Aan boord kan u 
gebruikmaken van de gratis WiFi van het schip in de 
gemeenschappelijke ruimtes.

  KLIMAAT
De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 21 en 
28°C. Een kleine bui is nooit uitgesloten.

  PAKLIJST
Enkele handige tips om uw koffer te pakken:

•  Zomerkleding maar ook iets voor de frissere  
 avonden
• Comfortabele schoenen
• Klein rugzakje dat je eventueel kan   
 meenemen tijdens een stadswandeling
• Zonnebril en zonwerende middelen (op het  
 water verbrand je sneller)
• Zwemkledij
• Reisapotheek met de meest voor de   
 handliggende middeltjes
• ...
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Prijzen

Inbegrepen

• Rechtstreekse vluchten naar Split met   
 Brussels Airlines
• Ontmoeting met je reisbegeleider (NL) op  
 de luchthaven
• Busransfer van de luchthaven naar het schip  
 (en terug)
• 8-daagse cruise op de MS Adris (*****)
• Halfpension (ontbijtbuffet en 3-gangenlunch)
• Exclusief cruisejacht van maximum 38   
 personen
• Volledig voorbehouden voor de reizigers van  
 Thema Travel
• Uniek programma met gratis    
 stadswandelingen
• WiFi aan boord

Niet inbegrepen

• Haven- en toeristentaksen (€ 28 p.p.)
• Avondmaal en dranken
• Fooien
• Annulatie-, reis- en bijstandsverzekering

 
Bent u goed verzekerd?

U kan via Thema Travel verschillende verzekerings-
pakketten bijboeken:
• Exclusive Selection Europe: annulatie +  
 bijstand: 7,5 % van de totale reissom
• Cancellation Only: annulatieverzekering: 
 6,3 % van de totale reissom 
• Travel Selection Europe: bijstandsverzekering:  
 € 3 per persoon per dag
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Kajuiten 2 personen (p.p)

 Standaard Hoofddek

€ 1.249 € 1.499

€ 1.399 € 1.599

Single toeslag + € 300 /



Unieke reisformule
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Bij Thema Travel hechten we veel belang 
aan persoonlijke service en reisformules die 
tot in de puntjes zijn georganiseerd. Al onze 
reisformules zijn op maat uitgewerkt door onze 
eigen bestemmingsspecialisten, bij wie je altijd
terecht kan voor meer informatie.

Samen met ons enthousiast team van reis-
begeleiders bezorgen we jaarlijks duizenden
mensen een onvergetelijke vakantie. 

Vaak ontmoet je op reis met Thema Travel 
gelijkgestemde mensen met dezelfde interesse
waardoor fijne vriendschappen ontstaan. De 
Thema Travel bestemmingsspecialist voor al 
jouw vragen.

Unieke reisformule
Het gloednieuwe schip, de MS Adris *****, werd 
speciaal voor deze reis volledig gecharterd voor 
de reizigers van Thema Travel. In kleine groepen 
van maximum 38 personen kan je genieten van 
de luxe en rust aan boord in het gezelschap van 
gelijkgestemde reizigers. Het programma kan je 
in hoge mate zelf bepalen.

Jouw hotel vaart mee
Deze eilandtocht op een exclusief cruisejacht 
is een heerlijke manier om te reizen. ‘s Nachts 
blijft het schip aangemeerd in de haven zodat 
je kan genieten van een perfecte nachtrust. Elke 
ochtend vaar je na het ontbijt naar een volgende 
bestemming die je in de namiddag en ’s avonds 
uitgebreid kan ontdekken. Een rondreis Kroatië 
zonder dat je dagelijks de koffers weer moet in- 
en uitpakken.

Jouw reisleider, altijd paraat!
Tijdens de reis, kan je met alle vragen terecht bij 
jouw reisbegeleider. Hij/zij staat altijd voor je klaar 
en helpt je graag verder met handige tips om 
alles uit jouw verblijf te halen. 

Meer info over deze reis: info@thematravel.be - 078/15 27 07 

HVAR
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Thema Travel 
wenst je alvast een 
onvergetelijke reis!

Thema Travel
Halensebaan 154 
3290 Diest
Belgium

T +32 (0)78 15 27 07
E info@thematravel.be

www.thematravel.be


