
 

5-daagse vliegtrip naar Split 

Welkom in Kroatië! Een schitterend land met prachtige natuur en vele culturele hoogtepunten. 

Bezoek de opvallend mooie kustlijn, de prachtige eilanden en de azuurblauwe Adriatische zee.  

De kust en de eilanden zijn bezaaid met oude vestingstadjes, die vaak nog hun oude historische kern 

behouden hebben en waar veel te ontdekken valt. 

Dag 1 vliegreis Rotterdam – Split 

Vertrek om 07:20 uur vanaf de luchthaven van Rotterdam naar Split. Aankomst om 09:20 en transfer 

naar het hotel Park in Split, waar u drie nachten zult verblijven. 

 

Dag 2 : Split 

In de ochtend staat er een stadswandeling onder leiding van een gids door Split op het programma: 

Het Paleis van Diocletianus is één van de best bewaarde Romeinse paleizen uit de oudheid, waarin nog 

steeds huizen staan, winkels aanwezig zijn en een kathedraal (Sveti Duje) gevestigd is. Het paleis staat 

sinds 1979 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De Kathedraal van Sveti Duje bestaat uit drie delen , elk 

van verschillende bouwjaren. De Tempel van Jupiter is een tempel uit de Romeinse tijd, die gedurende 

de Middeleeuwen vaak gebruikt werd als doopkapel door de Christenen. In vergelijking met andere 

Romeinse tempels verkeert deze tempel nog in zeer goede staat.  

Dag 3  : bezoek aan Trogir (25km) 

Rondleiding door één van de mooiste steden van Dalmatië  en heeft een rijke geschiedenis van meer dan 

2000 jr.  Vanwege de strategische ligging tussen het eiland Ciovo en het vaste land is Trogir vroeger voor 

veel volken een belangrijke stad geweest en Grieken, Romeinen, Venetianen hebben er hun stempel op 

gedrukt. De stad bestaat uit 3 delen; een deel op het vaste land, het oude centrum op het schiereiland 

en het eiland Ciovo. Er zijn weinig plekken op aarde waar je zoveel kerken zo dicht bij elkaar kunt vinden 

en prachtige gebouwen in Romaanse, Renaissance en Barok stijl. In 1997 is daarom het oude stadsdeel 

van Trogir op de werelderfgoedlijst van UNESCO komen te staan.  

 



 

 

 

Dag 4  : bezoek aan het eiland Hvar 

Per ferry naar het hippe en trendy eiland Hvar, dat bekend staat om haar geurende lavendelvelden die in 

de maanden juni en juli in bloei staan. Ook biedt de stad Hvar veel cultuur en geschiedenis om te 

ontdekken. Binnen de zeven eeuwen oude stadsmuren liggen de Stephan kathedraal, prachtige pleinen 

en paleizen en het oudste theater van Europa. Met een lokale gids staat een wandeling op het 

programma langs de monumenten, die letterlijk naast elkaar zijn gelegen. 

Dag 5 : Split - Rotterdam 

De ochtend is vrij te besteden. Marmontova is de hoofdwinkelstraat waar je moet zijn voor design- en 

merkkleding.  De dagelijkse Stari Pazar (de Groene Markt) is elke dag geopend van 06:30 uur in de 

morgen tot laat in de avond en is ook in de binnenstad gevestigd. De kramen op deze markt bieden 

uiteenlopende producten aan, waaronder groenten, fruit, souvenirs en kleding.  

Na de lunch transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Amsterdam 15:30-17:40 

 

 

 

 

 

 


