
 
8-daagse kerstreis Lovran, Istrië / Kroatië 

 
 

Deze mooie reis brengt ons naar de meest noordelijke streek van Kroatië; Istrië. 
Istrië heeft een intens blauwe zee, een prachtig groen achterland, mediterrane droomstadjes en een 
heerlijke Zuid-Europese keuken. 
 

 
 
Onze standplaats is Lovran. In dit typisch mediterrane stadje vinden we smalle straatjes, pastelkleurige 
villa’s en historische gebouwen in de middeleeuwse stadskern. Langs de boulevard staan pastelkleurige 
villa’s en historische gebouwen in zowel klassiek als barokstijl. 
Vanuit Lovran maken we mooie excursies naar o.a. de mooiste Kerstmarkt van Europa in Zagreb. De 
hoofdstad is dé plek om te bezoeken tijdens de Kerstdagen, een unieke beleving!! 
    
Programma 
 
Dag 1 – Heenreis 
Vanaf onze opstapplaats (Akersloot, Hoorn en Zaandam) brengt de chauffeur ons naar Duitsland voor de 
overnachting. Onderweg stoppen we meerdere malen. En we krijgen natuurlijk koffie/thee met gebak. Bij 
aankomst in het hotel staat er een diner voor ons klaar. 
 
Dag 2 – Lovran 
Na het ontbijt vertrekken we in de richting van uw bestemming Kroatië. Aan het eind van de middag 
arriveren we bij hotel Park in Lovran waar we de komende vijf nachten verblijven. 
 
Dag 3 – Betoverend Zagreb 
De hoofdstad van Kroatië is in 2016 weer uitgeroepen tot beste Kerstmarkt in geheel Europa. Zagreb is 
versierd met kerstverlichting en er zijn talloze kerstdecoraties te vinden. Op alle pleinen en straten vinden 
we kerstkraampjes en winkeltjes met lokale ambachtsartikelen. De sfeervolle kerstmarkt van Zagreb biedt 
daarmee voor ieder wat wils. 
 
  



Dag 4 – 1e Kerstdag Eiland - Krk 
Na het heerlijke ontbijt op deze 1e Kerstdag gaan we naar het ‘Gouden Eiland’ Krk, het grootste eiland in 
de Adriatische zee. Sinds 1980 is het eiland vanaf het vasteland te bereiken via een 1300 meter lange brug. 
In de belangrijkste stad op het eiland, Krk Stad, zijn nog steeds de middeleeuwse muren en een kasteel te 
zien. Ook is er een kathedraal uit de 13e eeuw te vinden. Krk Stad is een oude ommuurde vestingstad met 
verschillende Romaanse en Gothische kerken, waar we ons zeker kunnen vermaken. 
 
Dag 5 – 2e Kerstdag - Grotten van Postojna 
Een hoogtepunt van deze reis is een bezoek aan één van de meest indrukwekkende grotten van Slovenië, 
de grotten van Postojna, geheel in de sfeer van de Kerst ingericht. Het eerste deel van de tocht door de 
grotten gaat per trein. Wie wil kan daarna te voet verder gaan onder leiding van een gids. We zien grillige 
rotsformaties, stalactieten- en stalagmietenvelden en andere druipsteenafzettingen. Het Postojna-
grottenstelsel is maar liefst 23 km lang en bestaat uit een netwerk van doorgangen en zalen, gevuld met 
grillige rotsformaties. 
              
Dag 6 – Rovinj en Brijuni 
Vandaag brengen we een bezoek aan de westkust van Istrië. Deze kustlijn is bebouwd met prachtige 
stadjes, zoals Rovinj. Het historische stadje vormt tegenwoordig een schiereiland, maar in een ver verleden 
was het een eiland. Deze beschermde ligging heeft ervoor gezorgd dat de stad nog een schitterende 
historische kern heeft met kronkelende straatjes, schattige huisjes en de Sint-Eufemia kerk die het stadje 
domineert. We maken hier ook nog een mooie boottocht naar de Brijuni Eilanden. 
 
Dag 7 – Vertrek uit Lovran 
Vandaag nemen we afscheid van het prachtige Kroatië en vertrekken we in de richting van het 
overnachtingshotel in Duitsland. Aangekomen in het hotel staat een diner voor ons klaar. 
 
Dag 8 – Terugreis 
Na het ontbijt rijdt de chauffeur ons terug naar Nederland. Onderweg krijgen we nog een diner waar we 
deze prachtige kerstreis mee afsluiten. 
 
 
 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen 


