
Ontdek Kroatië 

Type: Natuur, Cultuur, Gezin, Autoreis 

Voorstel 14 daagse reis. 

 

Dag01 | Aankomst Karlovac (1300Km) 

Aankomst in Karlovac bij gastvrouw Maria. Je slaapt in een verzorgde zimmer met badkamer. In de 

avond krijg je een warme maaltijd bestaande uit soep en mixed grill (vis of vlees). In de ochtend 

geniet je van een lekker ontbijt. In de omgeving van Karlovac kan je oa. de stad Karlovac bezoeken, 

een klein openlucht oorlogsmuseum en eventueel wandelen door de groene omgeving. 

 

 
 

 

 

 

 

Dag02 | Bezoek Plitvice Meren 

Na het ontbijt kan je vertrekken richting de prachtige Plitvice meren. Dit is een nationaal park in 

de provincie Lika-Senj. Het park bezit momenteel 16 meren met daartussen 90 watervallen. Het 

bos in het park is het onderkomen van beren, wolven en zeldzame vogels. Het park werd in 1979 op 

de Werelderfgoedlijst van 

beschermde natuurgebieden van 

UNESCO geplaatst. De Plitvicemeren 

zijn onderverdeeld in de 

bovenmeren (Gornja) en de 

benedenmeren (Donja), het 

grootste benedenmeer is Jezero 

Milanovac dit is circa 470 m lang, 

50-90 m breed en 18m diep. Na het 

bezoek kan je doorrijden naar de 

Adriatische kust. (+-400Km) 

 

  



Dag03 | Dalmatië 

Dalmatië is een streek in Kroatië met een mooie kustlijn langs de Adriatische kust. Deze regio 

strekt zich vanaf Zadar tot Dubrovnik. Je hebt er een aangenaam mediterraan klimaat en de 

kustlijn is er afgelijnd door een mooie ruige bergketen, waar heuvels, stranden en de zee met 

elkaar versmelten. De ligging is ook ideaal om allerlei uitstappen te organiseren en de streek te 

verkennen. We verblijven in de Makarska riviera, in stadjes 

zoals: Baska Voda, Brela, Makarska, Tucepi,… Vandaag kan 

je van een rustdag genieten.  

 

 

 

 

 

Dag04 | Bezoek de natuurlijke kraters van Imotski 

Imotski ligt in het zuiden van Dalmatië, vlakbij de grens met Bosnië-Herzegovina. Deze plaats is 

zeer bijzonder omdat er twee hele mooie meren naast liggen. Deze schitterende meren hebben 

beide verschillende kleuren. Zo is een meer rood en het andere blauw. Het blauwe meer is een 

symbool van de stad Imotski en is een beschermd natuur monument. Het meer ligt onder een 

bepaalde helling (loopt af) van het noorden naar het zuiden en is 400 meter breed en heeft een 

ongelofelijke diepte van wel 290 m (in het hoogste gedeelte in het noorden) tot 147 m (in het 

laagste gedeelte in het zuiden). Het is ingeklemd door bergwanden. Het kan gelden als het diepste 

meer van Europa.Aan de noordkant is het meer 520 m hoog of eigenlijk diep en aan de zuidkant 420 

m. Het water niveau varieert van 250 tot 300 m. De stad heeft een karakteristieke mediterrane 

cultuur, in combinatie met 

Kroatische trots, westerse 

cultuur en de waanzinnige 

omgeving met de zeer 

bijzondere meren maakt dat 

Imotski een zeer 

aantrekkelijke stad is om te 

bezoeken. Ook is het 

mogelijk om te zwemmen in 

het blauwe meer, een unieke 

ervaring. 

 

 



Dag05 | Rustdag 

Dag06 | Bezoek Bosnië met Mostar en de Kravica watervallen 

Mostar is een stad in Bosnië-Herzegovina. De stad ligt in het zuidwesten van Bosnië, op 80 kilometer 

afstand van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Mostar is de hoofdstad van het kanton Herzegovina-

Neretva, in de Moslim-Kroatische Federatie, en de belangrijkste stad van de streek Herzegovina. 

Stari Most (Oude Brug) is een brug over de rivier de Neretva, in Mostar, Bosnië en Herzegovina. De 

brug staat, als blikvanger van de binnenstad van Mostar, sinds 2005 op de Werelderfgoedlijst van de 

UNESCO. De brug wordt sinds de oorlog vaak gezien als een symbolische verbintenis tussen 

Katholieke Kroaten, 

moslims en Oosters-

orthodoxe Serviërs en is 

daarmee ook een symbool 

voor de eenheid van het 

land. Iets voorbij het stadje 

kan je ook een charmant 

Ottomaans huis gaan 

bezoeken. Blagaj is een 

gezellige locatie, waar je 

ook iets kan eten en 

drinken. 

 

De parel van de regio West 

Herzegovina is het kristalheldere 

water van de rivier Trebizat. Net 

buiten, ten zuidoosten van de stad 

Ljubuski zijn de Kravica 

Watervallen die hieruit 

voortkomen. Met meer dan 100m 

breedt en 25m diep, is Kravica één 

van de grootste watervallen in 

Herzegovina, maar zeker de 

indrukwekkendste. 

De watervallen hebben een 

natuurlijk zwembad 

gegraven door de constante 

stroom van water. Het is 

een favoriete plaats om te 

zwemmen, te picknicken en 

er is zelfs een caféetje.  

 

 

 

 

  



Dag07 | Rustdag 

Dag08 | Dubrovnik 

Dubrovnik is een prachtige havenstad in Dalmatië, gelegen aan het kristalheldere water van de 

Adriatische Zee. Dubrovnik is reeds jaar en dag enorm populair bij vakantiegangers vanwege zijn 

fraaie monumenten, de imposante muren en de gezellige en gastvrije sfeer. De stad is ook wel 

gekend van de populaire serie ‘Game of Thrones’. 

Dubrovnik, dat gelegen is onder de berg Srdj, wordt als een van de mooiste steden van de 

Adriatische kust beschouwd en daarom ook wel de 'Parel van de Adriatische Zee' genoemd. De 

oude, compleet ommuurde vestingstad van Dubrovnik staat op de werelderfgoedlijst van de 

UNESCO. 

De stadsmuren van Dubrovnik behoren tot de mooiste en sterkste fortificatiesystemen van het 

Middellandse Zeegebied, met talrijke forten, bastions, torens en afzonderlijke vestingen. Een 

wandeling hierop laat de stenen schoonheid van de stad zien, gedomineerd door de meest bekende 

straat van Dubrovnik, Stradun, de kortste weg tussen de oostelijke en zuidelijke poort.  

 

 

 

 



Dag09 | Rustdag 

Dag10 | Fishpicknick 

Geniet van een dagje opstap met de boot. Tijdens de vaart bezoek je 1 of 2 eilanden gelegen 

tegenover de kust. Je maakt er een wandeling door een charmant dorpje en je hebt de 

mogelijkheid te gaan zwemmen op het bekendste strand van Kroatië, Zlatni rat. Onderweg krijg 

wijn/frisdrank a volonté en onder de middag en lunch met versgebakken vis of vlees. 

  

 

 

Dag11 | Wandeling Biokovo gebergte en rit naar top van Sv.Jure. 

De Biokovo is de op één na hoogste berg van Kroatië, gelegen aan de Dalmatische kust van de 

Adriatische Zee tussen de rivieren de Cetina en de Neretva. Haar hoogste punt is Sveti Jure, op 

1762 meter. De 196 vierkante kilometer van de berg is beschermd als een natuurpark. Bij helder 

weer is het mogelijk om vanaf de top van Biokovo Monte Gargano in Italië te zien, deze ligt 252 

kilometer verderop. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dag12 | Rafting of Cantoning op de Cetina 

Rafting (geschikt voor kinderen) of Canyoning (niet geschikt voor kinderen tot 16jaar) op de Cetina. 

 

 

  



Dag13 | Rustdag 

Dag14 | Vertrek richting Duitsland (overnachting omgeving Munchen; Zum Ott) 

Dag 15 | Vertrek richting huiswaarts 

 

Hierbij nog een overzicht van eventuele activiteiten. 

Natuur: 

- Krka watervallen 

- Biokovo gebergte 

- Natuurlijke kraters in Imotski 

- Paklenica Nationaal Park 

- Bron van de Cetina 

- Mljet Natuur Park 

Cultuur: 

- Oude stad Dubrovnik met omwalling 

- Split en zijn Romeins paleis 

- Ston 

- Sibenik  

- Makarska 

- Lavendel eiland Hvar + scooters 

- Eiland Brac + Zlatni rat (Bekend strand) 

Activiteiten: 

- Fishpicknick 

- Rafting 

- Canyoning 

- Kano 

- Top Sv. Jure 

- Mountainbiken 

- Scooters 

- Wandelroutes 

 

 Alles is nog naar wens toe te voegen. 

  



DETAILS EN PRIJS 

500€/persoon 14 dagen (afhankelijk van het seizoen en aantal personen) 

Inclusief: 

Overnachtingen zonder ontbijt en avondeten 

Overnachting met ontbijt en avondeten in Karlovac 

Overnachtgin met ontbijt omgeving Munchen 

Exclusief:  

Vervoer naar Kroatië 

Eigen consumptie 

Persoonlijke uitgave 

Entree van Nationaal Parken 

Fishpickinick (40€ persoon) 

Canyoning of Rafting (35€ persoon) 

 

CONTACT 

CANIPEL Jelle 

+32498460986 

Jellecanipel@pandora.be 

 https://www.facebook.com/pages/Gloryus/470480099718225 
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Extra belangrijke info 

- In Kroatië betalen ze met vreemde valuta: Nl. Kuna 

- In Bosnië betalen ze met vreemde valuta: Nl. Bosnische Mark 

- Er is mogelijkheid tot betalen in Euro, maar ze geven terug in lokale munt 

- Hou je paspoorten bij de hand aan de grensposten 

- Tol en Vignet 

o Tol Oostenrijk  
 10-dagen vignet: Auto: € 8,30  
 Indien het vignet niet op de juiste manier is aangebracht dan kan dat leiden tot een boete    
van max. € 120,-. Bij misbruik van het vignet kan dit bedrag oplopen tot max. € 240,-.  
Worden de bedragen niet voldaan dan kan de boete van € 300,- tot € 3.000,- oplopen.  

 In totaal voor de tunnels is het nog ongeveer € 12 tol op de autosnelweg.  

o Tol Slovenïe  
 Vignet € 30 
 Tunnel Slovenië : € 6,5  

o Tol Kroatië  
 Van de grens overgang tot ongeveer Baska Voda  is het € 28 aan tol via de snelweg.  


