
 

 

 

Reisinformatie 

Kroatische Kust 
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Hieronder vind je extra informatie van je reis.  
 

Verblijf 

Kroatië, beslist één van de landen die in het rijtje populaire vakantiebestemmingen voorkomt. Tijdens een 
vakantie in dit prachtige land merk je al snel: dit land heeft ongekende mogelijkheden:  
• Prachtige natuur met een rijke afwisseling: meren, heuvels, dichtbeboste berggebieden, rotsachtige 

kustlijnen, talrijke eilanden…een actieve watersportactiviteit, ontspannen op je badlaken, een 
uitdagende wandeling, voor elk wat wils!  

• Werelderfgoed, mooie steden en betoverende nationale parken, zoals bijvoorbeeld het overbekende 
Plitvice Lakes National Park of het prachtige Nationaal park Paklenica.  

• Heerlijke smaken: ben je fan van vis, loop jij warm voor pasta’s en risotto’s of ben je altijd te strikken 
voor goulash? Kroatië heeft het allemaal! En, natuurlijk vind je hier ook de typische Balkangerechten.  

• En meer… 
 
Tijdens deze reis geniet van je het heerlijke campingleven op een mooie camping in de buurt van de plaats 
Gospić (een bergachtig gebied), circa 40 minuten rijden van de kust. Knapperende kampvuurtjes, koken 
met behulp van gasflessen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de buitenlucht…het hoort allemaal 
bij de fijne charmes van het campingleven.  
 
Zoek jij variatie in omgeving en activiteiten? Dan ben jij in Kroatië op je plek, boek nu!  
 

Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 
- Bezoek aan de grootste druipgrotten van Europa in Slovenië  
- Wildwater kajakken  
- Paintballen  
- Mountainbiken  
- Bezoek Zagreb en/of Zadar 
- Duiken in de Adriatische zee 
- Waterscooters  
- Boottocht op de Adriatische zee  
- Bezoek Plitvice Lakes National Park, werelderfgoed, schitterend park, https://np-plitvicka-

jezera.hr/en/  
- Nationaal park Paklenica, https://www.np-paklenica.hr/en/  
- Snorkelen, zwemmen, waterskiën, etc.  

Vervoer 

Vanaf het verzamelpunt in Nederland zal de gehele vakantie verplaatst worden in gehuurde 7 en 9 
persoonsbusjes met airco. Op de heenreis wordt overnacht in een ho(s)tel in Salzburg.  
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Bijzonderheden 

Gezondheid: 
- Voor deze reis moet je beschikken over een goede gezondheid en conditie.    
 
Reispapieren: 
- Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 

geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 
 

Reissom 

Inclusief: 
- Heen en terugreis (incl. tolgelden en brandstof) 
- Verblijf ter plaatse, incl. kampeeruitrusting   
- Overnachting in ho(s)tel op de heen- en terugreis 
 
Exclusief: 
- Proviand (+/- € 100,-)  
- Excursiekosten en de daarbij behorende brandstofkosten (+/- € 125,-)  
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