
 
 

Kroatië Yacht Cruise 2024 
15 tot 25 mei 2024 
 
 

    
 
 
HOOGTEPUNTEN 
 
Nergens in de Adriatische Zee zijn er zoveel eilanden, baaien, inhammen, pittoreske stranden en stadjes te vinden als in 
Kroatië, hoe kunnen we deze pracht beter ontdekken dan aan boord van een luxe yacht? 
 
Stap samen met Go For Cruise aan boord van het deluxe schip Ave Maria, die we voor deze speciale ervaring volledig 
afgehuurd hebben. 
 
De Ave Maria heeft 19 hutten waardoor we een intieme sfeer creëren en echt het gevoel krijgen om op een echt yacht te 
verblijven. Het aanmeren in kleine havens en in het centrum van de schilderachtige kustplaatsjes is dan ook een groot 
pluspunt. Een ander voordeel zijn de heerlijke zwemstops in soms afgelegen baaien. 
 
De bemanningsleden kennen de Kroatische kustlijn en de eilandjes als geen ander en weten de unieke plekjes te vinden. 
We varen relatief korte afstanden, waardoor we veel tijd hebben op de verschillende bestemmingen. Aangezien het schip in 
het centrum van dorpje of stad aanlegt, kunnen we extra lang van deze bijzondere plaatsen genieten. 
 
Go For Cruise staat bekend voor een grote toegevoegde waarde, dit wordt met deze zeer speciale 11-daagse reis 
nogmaals bewezen door een heel comfortabel yacht voor u te selecteren, en bovendien beginnen we met liefst 
3 hotelnachten om één van de mooiste natuurwonderen in Europa te bezoeken, het Plitvice Nationaal Park. 
 
Je hoort het al van ver, hier gaat opnieuw heel veel over gepraat worden, want onze vorige edities waren telkens een schot 
in de roos. Aarzel dus niet en reserveer snel 1 van onze 19 hutten aan boord van onze unieke Kroatië Yacht Cruise 2024. 
 
 
 

  

Go For Cruise 



CRUISESCHIP 
 
De Ave Maria is in de vaart sinds 2018, dus vrij recent en modern ingericht, meet 49 meter lang en 8,8 meter breed. 
De sfeer aan boord is informeel en het ontbreekt aan niets. Doordat dit schip zeer kleinschalig is, kent de bemanning je 
heel snel persoonlijk. Zelfs de stuurhut van de kapitein is vrij toegankelijk voor een gezellige babbel. 
 
Alle 19 hutten zijn modern ingericht en voorzien van een kluisje, TV, airco en audiosysteem voor aankondigingen van de 
kapitein. Daarnaast heeft elke hut een bureau, een kleerkast, een nachttafeltje en een kleine sofa. 
 
Op het benedendek bevinden zicht 8 van de 19 hutten, bij het ontwaken komt de zon je tegemoet door de schattige 
patrijspoort. De Ave Maria beschikt ook over 11 VIP hutten met een eigen privé balkon. 
 
Badkamers zijn voorzien van toilet, douche, wastafel en een haardroger. 
 
Er is een ruim restaurant, een bar en een zonneterras uitgerust met voldoende ligstoelen en een jacuzzi. Het benedendek 
heeft een platform om makkelijk in en uit het water te gaan bij de verschillende zwemstops. 
 
De cruise is steeds op basis van half pension, waarbij we ’s ochtends genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. 
’s Middags bereidt de chef een heerlijk 3-gangen lunch voor met verse en lokale producten. één keer per week 
mogen we aanschuiven voor een captains diner met live entertainment. 
 
De overige dagen genieten we van de vele gezellige terrasjes en restaurants die Kroatië te bieden heeft, 
nog steeds aan zeer democratische prijzen. 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Woensdag 15 mei 2024 
Desgevallend transfer van Vilvoorde naar Zaventem 
Heenvlucht Brussel – Zagreb 
Aankomst in Zagreb, transfer en hotelovernachting 
 
Donderdag 16 mei 2024 
Inbegrepen bezoek aan Zagreb met wandeling door het historisch centrum. 
Vrije namiddag en hotelovernachting. 
 
Vrijdag 17 mei 2024 
’s Ochtends vertrek naar het spectaculaire nationaal park van Plitvice, dat bestaat uit 16 meren die verbonden zijn door 
verschillende watervallen. We genieten van een 3u durende wandeling in deze omgeving, maken een boottochtje op het 
emerald groene meer, en nemen een treintje terug naar de uitgang van het park. Transfer naar Split en hotelovernachting. 
 
Zaterdag 18 mei 2024 
Begeleid bezoek aan Split in de voormiddag. Check-in Ave Maria rond de middag voor vertrek uit Split. Tijdens de lunch 
varen we richting Primosten waar de kapitein ons laat kennis maken met een kleine baai voor een frisse duik in het water. 
Avond vrij ter besteding in Primosten, een klein pittoresk dorpje tussen Sibenik en Trogir, omgeven door 7 andere kleine 
eilandjes met tal van restaurants en cafés. Vergeet zeker de typische wijn van deze regio niet te proeven 
 
Zondag 19 mei 2024 
Na het ontbijt varen we richting Dugi Otok voor een korte zwemstop, alvorens verder te cruisen door het adembenemende 
Kornati Nationaal Park, dat bestaat uit 100 eilandjes en riffen. Het is echt opvallend om te zien hoe sommige eilanden 
haarscherp en steil de zee in gaan. Ze zijn rijk aan vis en historisch erfgoed zoals overblijfselen van een middeleeuwse 
vesting.  Na een lekkere lunch aan boord, bezoeken we het Telašćica Natuurpark dat, vanwege zijn intense schoonheid, 
rijkdom en belang, samen met 6 eilandjes in de baai van Telašćica zelf, in 1988 werd uitgeroepen tot natuurpark. 
Verken de witte kliffen en het meer. Overnachting in Telašćica. 
 
Maandag 20 mei 2024 
Na het ontbijt varen we naar het eiland Lošinj, bekend als het zonneschijneiland. Een overvloed aan dennen, wilde bloemen 
en kruiden, het uitstekende klimaat, de verborgen baaien en de koele mediterrane sfeer – dit alles maakt Lošinj tot een van 
de meest populaire eilanden aan de noordelijke Adriatische Zee. Doe mee aan een begeleide wandeling, gevolgd door een 
bezoek aan het Museum van Apoxyomenos. Het museum is gewijd aan het oude bronzen beeld van een atleet gevonden in 
de zee bij het eiland. Loop naar de aromatische tuin van Lošinj of naar het kleinere stadje Veli Lošinj, beide gemakkelijk te 
bereiken en te voet te verkennen. Overnachting in Mali Lošinj. 
 
 



Dinsdag 21 mei 2024 
De ochtend is voorzien om te relaxen terwijl we vertrekken richting Zadar met haar historische monumenten, gezellige 
pleintjes, en wandelboulevard met 2 bijzondere kunstwerken, een zee-orgel en een prachtig monument dat werkt op 
zonne-energie. Vrije namiddag, avond en overnachting in Zadar. 
 
Woensdag 22 mei 2024 
Word wakker en bewonder het schilderachtige uitzicht terwijl de cruise naar het zuiden gaat en we genieten van een 
heerlijk ontbijt. Bij aankomst in Skradin bezoeken we de lokale wijnmakerij voor een wijnproeverij en een lichte tapaslunch. 
Terug in Skradin wandel je door het Krka Waterfalls Nationaal Park. Er zijn 17 watervallen, met watervallen tot 100 m breed, 
en de rivier Krka stort 45,7 meter naar beneden. In de late namiddag cruisen we verder naar Šibenik, een stad in het zeer 
centrale deel van de Adriatische kust van Kroatië. Vrije namiddag om deze eeuwenoude stad te ontdekken. Dwaal rond en 
ontdek de historische kern en de waterkant. Terug op het schip voor het kapiteinsdiner met live-entertainment aan boord. 
Overnachting in Sibenik. 
 
Donderdag 23 mei 2024 
Cruise in de vroege ochtend naar het eiland Vis, ooit een strategische marinebasis van Joegoslavië en jarenlang gesloten 
voor toerisme. Hierdoor zijn de cultuur en architectuur buitengewoon goed bewaard gebleven. De stad Vis werd 
ontwikkeld in de buurt van de overblijfselen van het oude Issa, het eerste stedelijke centrum in Kroatië. Na de lunch aan 
boord, vrije tijd om te verkennen. Proef geweldige lokale wijnen, bezoek de overblijfselen van de Romeinse thermale plaats, 
het stadsmuseum, huur een scooter of maak gewoon een wandeling en geniet van het uitzicht op de prachtige Villae 
Rusticae aan de waterkant. Overnachting in de haven van Vis. 
 
Vrijdag 24 mei 2024 
Ochtendcruise naar het kleine eiland Biševo om de Blauwe Grot te bezoeken, een schitterend en uniek geomorfologisch 
natuurwonder. Een hypnotiserend zilverblauw licht verlicht de ruimte in de grot (toegangsprijs ter plaatse te betalen). Het 
bezoek is afhankelijk van het weer en de getijden. Geniet na de lunch, terwijl de cruise verder richting Split gaat, van het 
ongelooflijke uitzicht op de omliggende zeeën en de verbazingwekkende Split Riviera. Bij aankomst verkennen we opnieuw 
deze prachtige havenstad met een middeleeuwse oude binnenstad die is gegroeid rond het 1.700 jaar oude paleis van 
Diocletianus, bruist van het moderne leven in een oude Romeinse omgeving. Cafés, restaurants en galerieën proppen de 
geplaveide steegjes, de waterkant en het schiereiland Marjan, waardoor de op een na grootste stad van Kroatië een van de 
meest aantrekkelijke is van de Middellandse Zee. Overnachting in Split. 
 
Zaterdag 25 mei 2024 
Laatste ontbijt en check-out Ave Maria 
Transfer en terugvlucht Split – Brussel 
 
Route steeds onder voorbehoud van wijzigingen!  
 
 

  
 
 
PRIJZEN 
 
Totale prijzen per persoon logerend in een 
 

 2-persoons Buitenhut benedendek = 2.895 € 
 2-persoons Balkonhut bovendek = 2.985 € 

 
 1-persoons Buitenhut benedendek = 3.885 € 
 1-persoons Balkonhut bovendek = 3.975 € 

Inbegrepen in de totale prijzen  



 
 lijnvluchten Brussel – Zagreb heen en terug Split – Brussel in economy 
 toegang Diamond Lounge Zaventem voor de heenvlucht 
 alle transfers 
 3 dagen / 2 hotelnachten in Zagreb met ontbijtbuffet 
 2 dagen / 1 hotelnacht in Split met ontbijtbuffet 
 8 dagen / 7 nachten Kroatië Yacht Cruise in half pension 
 havengelden en bezoekerstaksen 
 toegang Plitvice Nationaal Park 
 begeleide wandelingen in Zagreb, Plitvice en Split 
 1x Captains Diner aan boord met aperitief en live entertainment 
 welkomstcocktail, water, thee en koffie aan boord 
 olijfolie- en wijnproeverij aan boord 
 dagelijks vers fruit en versnaperingen 
 wifi aan boord 
 bezoekerstaksen 
 fooien aan boord 
 GFC reisleider vanaf 30 deelnemers 
 gedetailleerde reismap 
 GFC rugzak, schoudertas, pet of 2 mondmaskers 
 aantal inbegrepen excursies en rondleidingen her en der 
 BTW en Garantiefonds Reizen 

 
Niet inbegrepen in de prijzen 
 

 15 € dossierkosten per persoon 
 persoonlijke uitgaven 
 excursievoorstellen exclusief voor onze GFC groep 

 
Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens 
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken 
 Wie geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis 
wegens ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Allianz. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven: 
 

 100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 6,5% op de totale reissom 
 Travel Selection = Reis- en Bijstandsverzekering = premie 7 € per dag per persoon of 19 € per dag per gezin 

 
Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en 
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal 
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine 
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij. 
 

        
                

Go For Cruise  
Tel +32.2.253.38.87 

Mail info@goforcruise.be 
Web www.goforcruise.be 


