PROGRAMMA KROATIË
DAG 1
Na de laatste passagiers opgehaald te hebben, rijden we via Duitsland, Oostenrijk, en Slovenië
met onze touringscars naar Porec (Kroatië), met een paar sanitaire stop. U krijgt de
gelegenheid om uw benen te strekken, te eten, drinken en te roken. Er wordt door de
organisatie van Govinda Tours drinken uitgedeeld tijdens de reis, maar dit zal niet continue
zijn. Neem ook uw eigen drinken mee.

DAG 2
Aankomst in het appartement in de middag uren. Na het inchecken is men vrij om de buurt te
verkennen en boodschappen te doen. De afstand naar het centrum van Porec is ca. 3 km.

DAG 3
Omstreeks 9.00 uur vanuit Laguna Belleveu naar de markt van Porec voor 1,5 uur. Daarna
brengen wij u naar een supermarkt (Lidl) om boodschappen te doen (1 uur). Daarna gaan we
richting de grotten. De prijs voor de bezoek aan de grot en museum is 10,- voor volwassen
en voor kinderen van 6 tot 12 jaar is €7,50. Alleen museum is €5,-.

DAG 4
Omstreeks 8.00 uur gaan we richting Optaija en Rijeka. Na 1,5 uur rijden komewn we aan in
Opatija. U krijg 2 uur de tijd in Opatija. De stad is rijk aan historische gebouwen, onder meer
in klassieke en barokstijl. Vervolgens aan we naar Rijeka. Dit iss de derde stad vanhet land en
de voornaamste havenstad. Hier krijgt us 3,5 uur de tijd om te besteden.

DAG 5
U bent deze hele dag vrij.
Optioneel: Boottocht met lunch (vis,kip of vegetarisch). Volwassenen €20,- p.p .en kinderen
van 3 t/m 10 jaar €15,- p.p.

DAG 6
Omstreeks 9.00 uur vertrekken we richting Pula. Pula is de zuidelijkst gelegen stad van het
Kroatische schiereiland Istrië. Het is de 7e stad van Kroatië naar inwonertal en is al meer dan
3000 jaar oud. De Italiaanse benaming voor Pula is Pola, en is afkomstig van de
Romeinse naam van de provincie Iulia Pola Polentia Herculanea.. U kunt de Amfie Theater
(Colosseum) bezoeken.Het centrum bestaat uit een oude en nieuwe gedeelte. U krijgt hier 4
uur om te besteden. Op de terugweg naar het appartementen complex maken wij nog een stop
bij de Lidl.

DAG 7

Omstreeks 5.00 uur vertrekken we richting Venetë (ongeveer 4 uur rijden). Overtocht Venetië
is inbegrepen. Venetië is een stad in Noord-Italië. Het is een van de meest romantische
plaatsen ter wereld. Deze lagune ziet er nog steeds uit zoals honderden jaren geleden. Wie
wil er nu niet eens worden rond gepeddeld in een van de gondels met rode hartvormige
zetels? De gondels kosten rond de €80,- tot €100,- en er mogen max 6 personen plaats nemen.

DAG 8
U bent deze hele dag vrij.
Optioneel: bezoek aan Slovenië/Porto Roz. Kosten volwassen €12,50 en kinderen van 6 t/m
12 jaar €7,50. Bij genoeg deelnamen en mooi weer gaat deze excursie door.

DAG 9
Tussen 7.30-8.15 uur gaat u uitchecken en vervolgens vertrekken we rond 9.00 uur richting
Nederland.

DAG 10
Terugkomst in Nederland.

