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Brussel, december 2017  

  

  

  

Beste vrienden,  

  

De kogel is door de kerk!  

Voor 2018 hebben wij gekozen voor een vliegtuigreis naar Kroatië.   

Er worden twee vertrekdata voorzien.   

De reis wordt georganiseerd met het reisbureau ‘Tailor Made Travel’ uit Genk dat ook onze 

vorige vliegtuigreizen verzorgde.   

Dit jaar beschikken we over een plaatselijke Nederlandstalige reisbegeleider. Voor de bezoeken 

aan de bezienswaardigheden wordt beroep gedaan op een plaatselijke gids (Frans of Engels).  

Voor meer details over de reis verwijzen we naar de specifieke uitnodiging in deze zending.   

  

Opgelet !!!   

Zorg dat je over een annulatieverzekering beschikt (is in orde indien je over een 

KBCMastercard beschikt en de betaling uitvoert via je KBC-rekening). We hebben al 

verschillende malen ondervonden dat dergelijke verzekering een absolute noodzaak is.   

Daarom vragen we op de overschrijving van het voorschot te willen bevestigen dat een 

verzekering werd afgesloten.   

I.v.m. de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die terug te vinden zijn op 

onze website 'seniorenkbcbrussel.be' voor zover wij de betaling van het voorschot ontvangen 

binnen het vooropgestelde betaalblok.   

Wie zich inschrijft, engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsreis te 

volgen.   

Elke reis wordt beperkt tot maximum 39 deelnemers.  

Dit jaar vragen wij aan diegenen die een voorkeur hebben voor de eerste reis ook aan te geven 

of zij bereid zijn om ook met de tweede reis mee te gaan indien de eerste niet kan plaatsvinden 

omwille van te weinig belangstelling. Dat kan door in de mededeling bij de betaling te 

vermelden B. Indien enkel M (mei) vermeld wordt, gaan we er van uit dat een eventuele 

deelname aan de juni-reis uitgesloten is.   

  

  

  

        

                                                                                                            
              

e-mail:  seniorenkbcbrussel@gmail.com   
Website:  www.seniorenkbcbrussel.be          
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8-daagse reis naar Kroatië  

van zondag 27 mei tot en met zondag 3 juni 2018  

van zondag 10 juni tot en met zondag 17 juni 2018  
  

Beide reizen zijn volledig identiek qua vluchten, 4* hotels en uitstappen in een luxe airco 

autocar. We vertrekken met Brussels Airlines vanaf Zaventem om 05.50 uur met aankomst in 

Dubrovnik om 07.55 uur.   

Wij keren terug vanuit Dubrovnik om 08.40 uur met aankomst in Zaventem om 11.00 uur.  

  

Het voorziene programma (verkort):  

Dag 1: Brussel - Dubrovnik  

Aankomst in Dubrovnik en eerste bezoek aan de stad met gezamenlijke lunch.   

Bezoek aan o.a. het Franciscanenklooster, het rectorenpaleis en de oude stadsmuren.   

Na het tweede deel van het stadbezoek, check-in in het hotel rond 16.00 uur.     

Verblijf in Hotel Valamar Lacroma. http://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/valamar-

lacroma-dubrovnik-hotel  

Dag 2  Kotor en Cavtat  

Bezoek aan 'Onze Lieve Vrouw van de Rotsen’-kerk in Kotor. Verblijf 

in Hotel Valamar Lacroma.  

  

Dag 3: Dubrovnik - Mostar - Makarska - Trogir  

Bezoek aan het Turks huis en de Tabacica Moskee in Mostar. 

Verblijf in Hotel Ola in Trogir. http://www.hotelola.hr/gallery  

Dag 4  Split  

Bezoek aan Diocletiaan-kelders, de Kathedraal en de tempel van Jupiter. Verblijf 

in Hotel Ola in Trogir.  

  

Dag 5: Zadar   

Bezoek aan de Sint-Donatuskerk.  

Verblijf in Hotel Ola in Trogir.  

  

Dag 6: KRKA National Park en Sibenik  

Bezoek aan het Nationaal Park en de kerk in Sibenik (Unesco). Verblijf 

in Hotel Ola in Trogir.  

  

Dag 7: Trogir  

Vrije voormiddag.  

Terugkeer naar het hotel in Dubrovnik. Verblijf 

in Hotel Sheraton Rivièra  

http://www.sheratondubrovnikriviera.com/  

  

Dag 8: Dubrovnik-Brussel  

Vroeg ontbijt waarna transfer naar de luchthaven.  
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Het programma wordt nog verder in detail uitgewerkt en ingevuld door TMT in samenspraak 

met de Bestuur van de Seniorenclub.  

  

Het definitief en gedetailleerde programma wordt verder toegelicht op onze voorvergadering 

die we plannen in de eerste maanden van 2018. PRIJS: 1 575  euro per persoon Toeslag 

single kamer: 380 euro. Inbegrepen:  

− de vluchten met Brussels Airlines – Zaventem-Dubrovnik (heen en terug) met inbegrip van      

handbagage (12kg) en reiskoffer (23kg)  

− BTW en luchthaventaksen  

− 7 overnachtingen in een 4-sterrenhotel op basis van half pension en een lunch op dag 1 − 

rondreis in een luxe airco bus  

− 1/2 liter water en 1/4 liter wijn inbegrepen bij de avondmaaltijden in het hotel  

− alle inkomgelden overeenkomstig het programma  

− Nederlandstalige begeleider gedurende de ganse reis en lokale Engels- of Franstalige gidsen 

bij elk bezoek.   

  

Niet inbegrepen:    

- extra dranken en persoonlijke uitgaven  

- overige maaltijden  

- annulatie- en bijstandsverzekering.  

  

Inschrijven kan vanaf 18/12/2017 tot 5/01/2018 door overschrijving van een voorschot van 400 

euro per persoon op rekening BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel met 

mededeling ‘Dubrovnik' 'B' of ‘M’ of ‘J’  + annulatieverzek. oké’. Code 'B' betekent dat beide 

periodes (zowel mei als juni) voor u oké zijn, code ‘M’ dat alleen mei past, code ‘J’ dat alleen 

juni past.   

Wij hopen dat we twee voltallige groepen mogen plezieren met deze prachtige reis.   

  

Het bestuur  

    


