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OPATIJA RIVIERA, DE PAREL VAN DE ADRIATISCHE KUST 

REMISENS PREMIUM  
HOTEL AMBASADOR *****
Het hotel werd volledig gerenoveerd in 2018 – 2019. Het ligt onmid-
dellijk aan de zee in het centrum van Opatija. Het hotel beschikt over 
een privé-strand (steen) en buitenzwembad met parasols en zonne-
bedden. Klanten van Herman & Vandamme mogen eveneens gratis 
gebruik maken van de ‘Spa Relax Zone’ met binnenzwembad, sauna, 
stoombad, jacuzzi, fitness en relaxruimte met waterbedden. Genieten 
van een aperitiefje kan in cocktailbar ‘Manhattan’ en voor snacks en 
drankjes kan je terecht in ‘Café Palma’. Chef Capan verzorgt alle maal-
tijden in het restaurant van het hotel ‘La Fourchette d’Or’, die u een 
verfijnde keuken biedt in buffetvorm. Tijdens de zomermaanden kan u 
in de tuin terecht in grill-restaurant ‘Hortenzija’ voor een lichte lunch. 
De kamers beschikken over gratis WiFi, ‘pillow-menu’,  balkon, lcd-tv, 
telefoon, airco, minibar, safe en badkamer met haardroger.  

REMISENS ADMIRAL ****   
Admiral is het enige hotel gelegen aan de bruisende jachthaven van 
Opatija. Het stadscentrum ligt op wandelafstand en in de buurt zijn 
leuke terrasjes. Door de locatie kreeg het hotel een modern design 
met marinekleuren. Het beschikt over een groot buitenzwembad met 
zeewater en een binnenzwembad met wellness. Ontbijt en diner wordt 
u geserveerd in buffetvorm in het restaurant van het hotel. Wie graag 
wil lunchen in het hotel kan à-la-carte bestellen op het zomerterras.
Alle kamers hebben balkon, zeezicht, airco, gratis WiFi, minibar, tv en 
badkamer met bad/douche en toilet. De kamers zijn voorzien voor 
maximaal 3 personen en huurkluisje is beschikbaar aan de receptie. 
Elke dinsdag en vrijdag verzorgt het hotel een themadiner met live-
muziek.

REMISENS REVITAL HOTEL KRISTAL ****
Het hotel is gelegen aan de zee in het hartje van Opatija. U krijgt 
een indrukwekkend uitzicht op de azuurblauwe zee vanaf het terras, 
zwembad, restaurant, … Het hotel beschikt over een eigen stenen privé 
strand met zonnebedden, parasols en jacuzzi. In de Spa mogen onze 
klanten gebruik maken van het binnenzwembad, fitness en de Finse 
sauna. Alle kamers zijn uitgerust met airco, kluis, tv, internettoegang, 
telefoon, minibar en badkamer met haardroger, bad/douche en toilet.
Zowel het ontbijt als het avondmaal wordt u geserveerd in het buffe-
trestaurant met zeezicht. 

PROGRAMMA
Dag 1
• juli & augustus Vertrek om 10.00 u. met nachtreis. Royal Class be-

schikbaar.
• Voor- & najaar Vertrek om 06.30 u. met overnachting in Zwitserland 

(aparte bagage voorzien)
Dag 2 
• juli & augustus Aankomst voorzien tijdens de voormiddag
• Voor- & najaar Aankomst voorzien tijdens de namiddag
Dag 9
• juli & augustus Vertrek uit Opatija omstreeks 13.00 u met nachtreis. 

Royal Class beschikbaar
• Voor- & najaar Vertrek in de namiddag, overnachting in Zwitserland 

(aparte bagage voorzien)
Dag 10 
• juli & augustus Aankomst voorzien in de centrale vertrekhal te Menen 

om 10.00 u.
• Voor- & najaar Aankomst voorzien in de centrale vertrekhal te Menen 

om 20.30 u.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Plitvice meren (incl. toegangsticket)  € 74,00 p.p.
Moscenice (incl. rondleiding, schnaps,  € 24,00 p.p. 
toegang museum, koffie en gebak)
Rovinj/Pula (incl. toegang arena) € 46,00 p.p.
Tour Adriatique: eiland Cres / Moscenice Draga  € 56,00 p.p. 
(Incl. boot, middagmaal, drank) 
Eiland Krk: Baska/Vrbnik/stad Krk € 44,00 p.p. 
(incl. wijn, prsut, kaas en brood)
Rijeka (Incl. middagmaal en bezoek aan kasteel) € 38,00 p.p.

De prijzen en het programma  zijn voor wijziging vatbaar. 
Uitstappen worden ter plaatse geboekt en betaald in euro.

Tip! Voorzie een 
aparte reistas voor 
de  overnachting 

onderweg.

Aanrader

Tophotel!
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Tweetalig begeleide reisOPATIJA RIVIERA, DE PAREL VAN DE ADRIATISCHE KUST KROATIË 10 DAGEN

VANAF € 629,90 PER PERSOON 
OP BASIS VAN HALF PENSION 

Prijs per persoon - 10 dagen - Half pension

 Vertrekdata Overnachting 
onderweg

Royal
Class

Kristal
****

Admiral
****

Ambassador
****

19/05/’22 JA / € 699,90 € 799,90 € 999,90

19/06/’22 JA / € 777,70 € 866,60 € 1184,40

03/07/’22 NEE € 20 € 629,90 € 724,40  € 1084,40

17/07/’22 NEE € 20 € 629,90 € 724,40 € 1084,40

28/07/’22 NEE € 20 € 677,70 € 754,40 € 1144,40

11/09/’22 JA / € 744,40 € 824,40 € 1084,40

Single JA / € 198,00 € 198,00 € 198,00

Single NEE / € 164,00 € 164,00 € 164,00

* Prijzen geldig tot en met 19/04/2022 ** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te nemen omdat dit niet ten goede komt aan uw comfort en 
privacy. *** in dezelfde kamer met 1 volwassene

KORTINGEN 
Korting 3de volwassene in de kamer ** .................... - 5 %
Korting kind 0 – 11 jaar ** ..........................................  - 60 %
Korting kind 0 – 11 jaar ***.........................................  - 20 %

Munteenheid ter plaatse Kroatische Kuna    € 1 = ± 7,5 kuna 
 Wij raden u aan deze ter plaatse te wisselen
Grensformaliteiten Een geldige identiteitskaart.  
 Ook verplicht voor kinderen (Kids-ID) 
 Wanneer de identiteitskaart niet kan voorgelegd worden  
 bij vertrek, dan zal uw reis niet kunnen doorgaan.

+5 % voor alle 
reservaties na 

19/04/’22
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