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OPATIJA RIVIERA, 
DE PAREL VAN DE ADRIATISCHE KUST 
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PROGRAMMA
Dag 1  JULI & AUGUSTUS 
 Vertrek om 10.00 u. met nachtreis. Royal Class beschik-

baar.
  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.

Admiral is het enige hotel gelegen aan de bruisende jacht-
haven 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 zeewa-
ter 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 be-
stellen op het zomerterras. Alle kamers hebben balkon, zee-
zicht, airco, gratis WiFi, minbar, 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 livemuziek.

REMISENS ADMIRAL ****
TWEETALIG BEGELEIDE REIS MET LOKALE GIDS

VANAF 01/01/2023 VOERT KROATIË 
DE € IN!

Facultatieve uitstappen:

Plitvice meren (incl. toegangsticket)  .....................................€ 78,00 p.p.

Moscenice (incl. rondleiding, schnaps, toegang museum) ......€ 27,00 p.p.

Rovinj/Pula (incl. toegang arena)  ............................................ € 53,00 p.p.

Tour Adriatique: eiland Cres / Moscenice Draga  

(Incl. boot, middagmaal, drank) ............................................... € 59,00 p.p.

Eiland Krk (incl. wijn, prsut, kaas en brood) ......................... € 48,00 p.p.

Rijeka (Incl. middagmaal en bezoek aan kasteel) ............. € 44,00 p.p.

De prijzen van de excursies zijn voor wijziging vatbaar. 

Uitstappen worden ter plaatse geboekt en betaald in euro.


