
 

 

 

 

 

LUXUEUZE EILANDTOCHT IN KROATIE 

Van 17 september tot 24 september 2022 
 

Ontdek Kroatië over zee en geniet van de mooiste kustlijn van Europa. Je kan kiezen tussen onze 

zuidelijke en onze noordelijke route. De zuidelijke route brengt je naar wondermooie eilanden 

zoals  Hvar, Brac, Korcula of Mljet, maar ook naar de gezellige cultuursteden Dubrovnik, Split en 

Makarska. Je jacht navigeert rustig langs de kust en tussen beschutte eilanden. Elke dag gooien we 

het anker uit in een verscholen baai voor een verfrissende duik. 

 

Afhankelijk van de gekozen route en afreisdatum, vaar je mee op de MS Adris (*****), de MS 

Zeus (*****) of een gelijkwaardig ander jacht. Al onze schepen zijn zeer recente, exclusieve jachten 

met slechts 18 kajuiten. Thema Travel chartert deze schepen vaak het hele seizoen. Daardoor 

geniet je gegarandeerd van de beste prijzen. Onze eigen Vlaamse Thema Travel begeleidster (Ann) 

verblijft met jou aan boord en zorgt voor een perfecte service. 

 

Onze jachten in Kroatie 
We werken enkel met zeer recente, superieure jachten (*****) van 55 meter lang en 9 meter breed. 

Onze schepen tellen 6 tot 8-koppige bemanning die alles in het werkt stelt om je een prachtige 

vakantie te bezorgen.  

 

Geniet van de prachtige uitzichten op het panoramische dek, het zonneterras met zwembadje (of 

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 ontbijt wordt geserveerd in 

buffetvorm, het middagmaal is een verzorgd driegangenmenu. 

 

Alle publieke ruimtes, maar ook de kajuiten hebben een tijdloos en stijlvol design. De kajuiten zijn 

voorzien van individuele 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. 

 

De kajuiten zijn verspreid over 2 dekken: 

 

De kajuiten op het standaarddek hebben kleine patrijspoorten die hoog gelegen zijn. Daardoor heb 

je vanuit dit kajuittype geen mooi uitzicht naar buiten toe. Er komt voor alle duidelijkheid wel 

daglicht naar binnen, maar de patrijspoorten liggen te hoog om door naar buiten te kijken. 



 

 

 

De kajuiten op het hoofddek zijn hoger gelegen en hebben grotere ramen of 

patrijspoorten. Doordat deze kajuit hoger gelegen zijn en de ramen centraal gepositioneerd zijn, 

hebt je vanuit deze kajuiten wel een mooi uitzicht naar buiten toe. 

 

Er is een prijsverschil van 200 euro per persoon tussen een kajuit op het standaarddek en op het 

hoofddek. 

 
Unieke reisformule 
Onze jachten worden vaak het hele zomerseizoen volledig gecharterd door Thema Travel. 

Daardoor kunnen we de werking aan boord, de route, de activiteiten aan boord, … helemaal zelf 

bepalen. Aan boord zijn slechts 18 kajuiten, dus je kan echt spreken van een kleinschalig, luxueus 

verblijf. 

 

Tijdens deze reis ben je zo vrij als een vogel, want van zodra de MS Adris of MS Zeus aanmeert 

beslis je zelf of je er alleen op uittrekt, deelneemt aan een begeleide stadswandeling of rustig aan 

boord blijft. Ook 's avonds ben je vrij om zelf een restaurantje uit te kiezen of om een broodje uit te 

halen en aan boord op te eten. Indien jullie af en toe ook ’s avonds  in groep wensen te eten, kan 

de Thema Travel begeleider zeker vooraf een leuk restaurantje reserveren. Je komt en gaat 

wanneer je wil, want het jacht ligt altijd vlakbij het oude stadscentrum aangemeerd. 

 

Eigen Thema Travel team 
Thema Travel heeft een eigen team in Kroatië (Split) dat alles tot in de puntjes regelt. Marc is onze 

bestemmingsverantwoordelijke. Als Vlaming woont en werkt hij al 20 jaar in Kroatië en is altijd 

standbye.  

 

Ann is onze Vlaamse reisbegeleidster. Zij vond de liefde van haar leven in haar Kroatische man en 

volgde hem naar zijn prachtige thuisland. Ann verblijft tijdens de reis aan boord van de MS Adris en 

leidt alles in goede banen. Beiden spreken ze vloeiend Kroatisch. 

 

Reisdocumenten 
Voor een reis naar Kroatië is een geldige identiteitskaart voldoende (minimaal 6 maanden na 

datum van terugkomst geldig). Reizigers met de niet-Belgische identiteit wenden zich best tot hun 

consulaat of ambassade voor de meest recente informatie omtrent de juiste reisdocumenten. 

 

Vluchten 
Je vliegt rechtstreeks vanuit Brussel naar Split met Brussels Airlines. 

 

 
 
 
 



Geldzaken 
In Kroatië wordt nog steeds de lokale munteenheid gebruikt, de KUNA. In sommige 

steden wordt de euro wel geaccepteerd als betaalmiddel. Betalen kan ook steeds vaker 

met een kredietkaart zoals VISA of MASTERCARD. 

 
 
 
Rekeningen aan boord 
Aan boord zijn er twee verschillende soorten rekeningen. Een schiprekening waarop de toeristen- 

en haventaksen (€35 p.p. / week) wordt aangerekend en de eventuele huur van 

strandhanddoeken. Op de barrekening verschijnen alle dranken die je hebt besteld in de 

scheepsbar. 

 
Klimaat 
 

Kroatië is een zonnige, mediterrane bestemming. Het klimaat is er vergelijkbaar met Zuid-Italië. In 

het voorjaar en najaar mag je rekenen op zeer aangename temperaturen die toelaten om te 

zwemmen in zee en 's avonds tot laat buiten te tafelen. In de zomermaanden kan het zomers 

warm worden. Binnen in het schip is airconditioning voorzien, net zoals er een aparte airco unit is 

voorzien voor elke kajuit. 

 

Telefonie en internet 
Binnen Europa zijn de roaming tarieven afgeschaft. Je kan dus bellen, sms'en en mobiel surfen aan 

hetzelfde tarief als thuis. Buiten Europa zijn de kosten afhankelijk van het contract met je mobiele 

provider. Je kan eventueel vooraf de tarieven navragen bij je provider. 

 

Inschrijvingen 
De deelnemers kunnen zich melden bij Doof & Reizen. In dat geval worden alle gegevens 

verzameld bij Doof & Reizen. In dit geval betalen de deelnemers rechtstreeks aan Reisbureau 

Thema Travel, zonder tussenkomst van Doof & Reizen:  30% voorschot en 70% laatste 2 weken   

vóór het vertrek reisdatum.  

 
 
 
 
 

PRIJSVOORSTEL 

 

We stellen voor om met de onderstaande prijstabel te werken: 

 

De deelnameprijs bedraagt 1449 euro per persoon in een standaardkajuit en 1649 euro per 

persoon in een hoofddekkajuit 

 

(*prijzen op basis van een verblijf in een 2-persoonskamer) (minstens 28 betalende reizigers zijn nodig) 

 



Inbegrepen 

 

✓ Rechtstreekse lijnvluchten met Brussels Airlines 

✓ Bagage tijdens de vlucht (23 kg ruimbagage en 8 kg handbagage) 

✓ Ontmoeting met je begeleidingsteam op de luchthaven van Split 

✓ Transfer van de luchthaven van Split naar het schip (en terug) 

✓ Verblijf op luxueus jacht (*****) met slechts 18 kajuiten. 

✓ Volledig geprivatiseerd schip voor Doof & Reizen 

✓ Halfpension (ontbijtbuffet en 3-gangenlunch met water en wijn inbegrepen) 

✓ Uniek programma met 4 gratis stadswandelingen 

✓ Eigen Vlaams begeleidingsteam ter plaatse  

✓ Gebarentaaltolk (Carolien Klessens) gaat mee 

✓ Gratis WiFi aan boord in alle ruimtes 

 

Niet inbegrepen 
 

✓ Reisverzekering (optioneel) 

✓ Haventaksen (€ 35 per persoon) 

✓ Avondmaal 

✓ Fooien (richtprijs: 40 euro) 

 
Timing 

 

We kunnen deze afreisdatum volledig voorbehouden voor Doof & Reizen tot 30/11/2021. 

Als er op dat moment niet voldoende deelnemers zijn, kan de reis volledig kosteloos 

geannuleerd worden. Als er op dat moment minstens 28 bevestigde personen zijn, kan de 

reis doorgaan en kunnen er nog steeds mensen boeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


