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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Deze reis is een wildkampeerreis. Je overnacht in een tweepersoonstent. Je zult op veel verschillende plaatsen 

verblijven, verspreid door Italië, Slovenië en Kroatië. Het avontuur start in de hoofdstad van Kroatië, Zagreb. 

Activiteiten 

We trekken met busjes door Italië, Slovenië en Kroatië. In overleg met de groep wordt (dagelijks) de route bepaald. 

Deze landen bieden een enorme keuze aan mogelijkheden. Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 

 

Italië: 

• Hoofdstad Venetië: Varen door Venetië, San Marcoplein 

• Dolomieten 

• Fruliaanse Natuurpark 
Slovenië: 

• Meer van Bled  

• Rafting op rivier soca 

• Triglav Nationaal Park 

• Grotten van Postojna 

• Kust Slovenië 

• Vintgarkloof 

• Meer van Bohinj 

• Bezoek aan kuststadje Piran 

• Proeven van de wijn uit de wijngaarden van brda 
 
Kroatië: 

• Hoofdstad Zagreb 

• Bezoek aan de havenstad Zadar 

• Het schiereiland de prachtige Kvarner baai beleven 

• De Brioni eilanden bewonderen 

• Wandelen rond de Plitvice meren 

• Krka watervallen in Dalmatië bezoeken 

• Eiland Rab in Kroatië ontdekken 
 
Dit is een beeld van de vele plaatsen die je kunt bezoeken in deze drie prachtige landen. Welke activiteiten je precies 
gaat doen is afhankelijk van de keuzes van de groep. 
 
 
 
 
 
 

Vervoer 

De heen en terugreis ga je met het vliegtuig. Je vliegt tussen Amsterdam en Zagreb met Lufthansa op de volgende 

tijden: 

• Heenreis: Vertrek vanaf Amsterdam 11:20 uur, aankomst in Zagreb 13:10 uur;  

https://veelzijdigvenetie.nl/bezienswaardigheden.html
https://www.reisjunk.nl/italie/dolomieten-bezienswaardigheden/
https://www.explorefriuli.com/post/2019/01/16/ontdek-de-friulaanse-dolomieten
https://mooistestedentrips.nl/meer-van-bled-slovenie/
https://www.tnp.si/en/visit/
https://www.reislegende.nl/vintgar-kloof/
https://mooistestedentrips.nl/piran-slovenie/
https://www.bajlo.com/nl/zadar/
https://www.ontdek-kroatie.nl/bezienswaardigheden/nationaal-park-brijuni/
https://www.reisjunk.nl/kroatie/plitvice-meren/


 
 

Pagina 3 van 3 
 

 

• Terugreis: Vertrek vanaf Zagreb 08:25 uur, aankomst in Amsterdam 10:30 uur;  

 

Vervoer ter plaatse:  

• 9-persoonsbusjes 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

• Geen bijzonderheden. 

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 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Heen- en terugreis met vliegtuig 

• Kampeermateriaal 

• Autohuur en brandstof voor ongeveer 1600 km  

Exclusief: 

• Uitgaven van persoonlijke aard 

• Proviand, circa €100 per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep 

• Excursiekosten, circa €125 per persoon, afhankelijk van keuzes van de groep 

 

 


