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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

La Dolce Vita aan de Kroatische kust
Luxe combi van leuke excursies en
ontspannen vanuit 5 sterren Hilton hotel 

Aan de Kroatische kust schijnt de zon duizenden uren per jaar op de
stranden, azuurblauwe zee en kleurrijke badplaatsen. Aan deze kust
liggen de historische kustplaatsen Rijeka en Opatija, die u tijdens een
stadswandeling ontdekt. Ook een ontspannende boottocht langs de
schilderachtige Crikvenica Riviera en een bezoek aan het levendige
eiland Krk staan op de planning. Tijdens de twee vrije dagen op deze
reis kunt u helemaal uw eigen plan trekken. Ga zelfstandig op
ontdekkingsreis aan de kust of kom volledig tot rust met wellness en
luxe in het hotel. 

U verblijft in het 5-sterrenhotel Hilton Rijeka Costabella aan zee tussen
Rijeka en Opatija. Het in 2021 nieuw geopende hotel ligt direct aan de
schilderachtige Kvarner-baai. Binnen kunt u ontspannen in het 4.000
m² grote wellnesscentrum en diverse restaurants met uitzicht op zee.
Buiten kunt u een duik nemen in het verwarmde buitenzwembad of
zonnebaden op het privéstrand. Wij verzorgen de excursies en
comfortabele busritten voor u. Ook het vervoer tussen Limburg en de
luchthaven wordt voor u geregeld.

8 dagen vanaf
€ 2.199,- p.p.

Vertrekdata
11 oktober 2023 €2199

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Eindhoven en v.v.

Vlucht van Eindhoven naar Rijeka en
v.v. (incl. luchthavenbelastingen)

10 kg handbagage en 20 kg
ruimbagage

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl
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Dag 1 - Vlucht naar Rijeka

Op een van onze Limburgse opstapplaatsen stapt u in onze
comfortabele touringcar. Onze chauffeur brengt u en uw reisgenoten
naar de luchthaven van Eindhoven. Om 7.05 uur stijgt u op en om
8.45 uur landt u op de luchthaven van Rijeka (onder voorbehoud van
wijzigingen). Hier aan de Adriatische kust staat een lokale touringcar
klaar om u naar het 5-sterrenhotel Hilton Rijeka Costabella te
brengen. In dit luxe hotel aan zee kunt u de komende dagen
ontspannen genieten. U kunt direct gebruik maken van de
voorzieningen van het hotel. Laat u in de watten leggen in de
wellnessruimte, geniet van de zon op het privéstrand of neem een
duik in het binnen- of buitenzwembad. ‘s Middags checkt u in en kunt
u uw koffer uitpakken en de rest van de dag naar eigen wens
besteden. ‘s Avonds geniet u in het hotel van een rijk gevuld buffet of
een 3-gangenmenu.

Dag 2 - ontdek de kustplaats Rijeka

Vandaag stapt u na een uitgebreid ontbijtbuffet met uitzicht op zee in
de lokale touringcar. U reist naar Rijeka, waar een lokale gids op u
staat te wachten. Hij of zij neemt u mee op een twee uur durende
stadstour in de voornaamste havenstad en derde grootste stad van
het land. Wandel door het oude stadscentrum langs eeuwenoude
kerken, een barokke stadstoren en geurige markten. Op straat bruist
het met locals en toeristen. Na de stadstour brengt de chauffeur u
naar het hotel. Hier kunt u zich in alle rust opfrissen, voordat u
opnieuw naar Rijeka reist om in de stad te dineren. Wij hebben een
sfeervol lokaal restaurant in de haven voor u uitgezocht. Na uw
avondmaaltijd geniet u van de schitterende lichtjes in de haven en
keert u terug naar het hotel.

Dag 3 - maak een panoramische boottocht langs
de Crikvenica Riviera

U kunt het vanmorgen rustig aan doen. Geniet van het uitgebreide
ontbijt, boek een massage in de spa of maak een wandeling langs zee.
Na de lunch stapt u in de touringcar naar de zuidelijker gelegen stad
Crikvenica. Vanuit de haven maakt u een panoramische boottocht
langs de Adriatische Kust. Luister naar het gekabbel van het water
tegen de boot en voel de warme zeebries op uw gezicht. Sip van een
uitstekende Kroatische wijn terwijl u over het helderblauwe water
uitkijkt op groene heuvels en kleurrijke dorpjes. Na de boottocht
geniet u in het hotel van een uitgebreid buffet of 3-gangenmenu met
uitzicht op diezelfde zee.

Dag 4 - geniet van een vrije dag

Vervoer van de luchthaven naar het
hotel en v.v.

Verblijf in 5-sterrenhotel Hilton Rijeka
Costabella incl. ontbijt

Kamers met uitzicht op zee

6 diners in hotel (buffet of
3-gangenmenu)

1 diner in een lokaal restaurant in
Rijeka

Stadswandeling door Rijeka onder
leiding van een lokale gids

Een panoramische boottocht langs
de Crikvenica Riviera incl. een glas
wijn

Een dagexcursie naar Opatija met
een stadswandeling onder leiding
van een lokale gids

Een chocoladeseminar incl. een
proeverij van pralines en likeuren

Een dagexcursie naar Krk onder
leiding van een lokale gids

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon
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Vandaag mag u helemaal zelf bepalen wat u gaat doen. Geniet van de
spa en de zwembaden, drink een drankje in één van de stijlvolle
restaurants of lees een boek in bed. U kunt natuurlijk ook het hotel
verlaten en een uitstapje in de omgeving maken. Geniet van een
dagje strand met uitzicht op de Kvarner-baai en neem een
verfrissende duik in zee. Wilt u liever verder weg? Vraag uw reisleiding
naar tips. Aan het eind van de middag kunt u aanschuiven voor weer
een culinaire verwennerij in het restaurant. Na het eten kunt u
eventueel nog een wandelingetje langs de kust maken terwijl de
zonsondergang de wolken warm kleurt.

Dag 5 - volg een excursie naar Opatija

Na een ontspannen ontbijt stapt u in de touringcar naar de badplaats
Opatija in de Kvarner-baai. Al in de 19e-eeuw was Opatija een hippe en
populaire badplaats. Tussen oude gebouwen en villa’s hangt nog
altijd een nostalgisch sfeertje. Een must-see is de Lungomare, de
boulevard tussen prachtige stranden en de azuurblauwe zee en
kleurrijke panden. U maakt een stadswandeling langs de
hoogtepunten in de badplaats. Daarna heeft u genoeg vrije tijd om in
één van de stijlvolle cafés een kop koffie te drinken (op eigen kosten).
‘s Middags staat een chocolade seminaar op de planning. Een
ambachtelijke chocolatier leert u alles over de geschiedenis en
productie van chocolade en pralines. Natuurlijk krijgt u ook de kans
om pralines en likeuren te proeven en uw favorieten mee te nemen
naar het hotel. ‘s Avonds geniet u van het diner in het hotel.

Dag 6 - bezoek het eiland Krk

Na het ontbijt begint u aan de korte reis naar het eiland Krk ten
zuiden van Rijeka. De bus voert u over een fotogenieke brug naar het
levendige eiland. De ruim 2.500 zonuren, de gevarieerde
landschappen en de vakantiesfeer maken het eiland de perfecte
vakantiebestemming. De chauffeur rijdt u tussen kale bergen en door
vruchtbare rivierdalen naar de mooiste plekken op het eiland. Bezoek
de bruisende hoofdstad Krk, die ontstond uit een oude Romeinse
nederzetting, en het dorp Punat dat omgeven is door olijfbomen en
wijnranken. U krijgt ook het kloostereiland Kosljun in een bijna
ingesloten baai te zien. Het kloostercomplex dat in de 12e eeuw door
benedictijnen werd gesticht, wordt nog altijd bewoond door
Franciscaanse monniken. Na een lange dag op het eiland kunt u in
het hotel dineren.

Dag 7 - kies zelf hoe u uw dag doorbrengt

Voordat u terugkeert naar huis, heeft u nog een volledige dag om
naar eigen wens in te vullen. Blijf extra lang in het luxe bed liggen,
verwen uzelf in de spa en/of dobber in het zwembad. Geniet van een
kop koffie in het restaurant met uitzicht op zee en maak eventueel
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een wandeling in de omgeving. Uw reisleiding helpt u graag als u
inspiratie nodig heeft voor de invulling van uw vrije dag. ‘s Avonds
kunt u natuurlijk weer heerlijk dineren in het hotel.

Dag 8 - reis terug naar Limburg

Vandaag stapt u vroeg in de touringcar naar de luchthaven van
Rijeka. Hier vliegt u om 9.25 uur richting Eindhoven, waar u om 11.10
uur aankomt (onder voorbehoud van wijzigingen). Haal uw bagage
van de band en laat u door onze chauffeur weer afzetten op uw
opstapplaats. Zo bent u fijn op tijd weer thuis en kunt u terwijl de
wasmachine draait nog even nagenieten van uw tijd aan de
Adriatische Kust.

Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij. 

De vertrektijden en luchthaven voor de reis in oktober zijn nog
niet bekend. Hierdoor kan het programma in oktober afwijken.

Hotelinformatie

5-sterrenhotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort
& Spa

Het 5-sterrenhotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa is
idyllisch gelegen, direct aan de zee tussen Rijeka en Opatija, omgeven
door het Risnjak National Park en het Ucka Nature Park. Het luxe
hotel, recent geopend in 2021, biedt moderne, stijlvolle kamers met
douche of bad, balkon, tv, WiFi, minikoelkast, kluis, koffie- en
theefaciliteiten en airconditioning. Alle kamers bieden uitzicht op zee.
Verdere voorzieningen van het resort zijn een 200 meter lange
privéstrand, diverse restaurants en bars, een fitnesscentrum, een
buiten- en binnenzwembad, een groot wellnesscentrum en de Eforea
Spa & Health Club verdeeld over 3 verdiepingen. Massages en
behandelingen kunnen hier tegen betaling geboekt worden.

Hotel verzorging: Halfpension m.u.v. dag 2
Tweepersoonskamer met zeezicht: geen toeslag
Eenpersoonskamer met zeezicht: € 635,-

Hotel website: https://www.hilton.com/en/hotels/rjkochi-hilt...
Hotel adres: Opatijska ulica 9, 51000, Rijeka, Croatia
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

De vluchttijden en luchthaven voor
de reis in oktober is nog niet bekend,
daardoor kan het dagprogramma op
de eerste en laatste dag wijzigen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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