
• NIET inbegrepen in de prijs is:
  o Dranken, parkeerkosten, ferry & tol wegen.
  o Excursies, fooien en uitgaven van persoonlijke aard.
• Alle informatie onder voorbehoud van wijzigingen.
• Kijk op de site voor meer informatie!

Deze trip is een perfecte balans tussen het aantal kilometers rijden per dag en 
vrije tijd. Daardoor heeft u genoeg tijd om tevens te relaxen aan het strand,  
flaneren over de boulevard, winkelen of om een historische binnenstad te 
ontdekken. Ideaal om deze trip samen met uw partner te doen!

Schrijf u nu in voor deze 8-daagse tour!Schrijf u nu in voor deze 8-daagse tour!

• Het minimum aantal deelnemers is 20 personen
• Aanmelden en registreren tot 21.07.2023
• € 50,00 inschrijfgeld bij aanmelding/registratie
• Aan-/ betaling na 21.07.2023
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• Inbegrepen in de prijs is:
  o Halfpension (inclusief ontbijt en diner) & toeristenbelasting. 
  o Entree kaarten NP Plitvice en NP Krka &  1 x lunch.
  o Roadbook & Rallybordje als souvenir van de tour.
  o Algemene technische ondersteuning.
  o Kroatisch en Nederlands sprekende begeleiding.

De kosten voor de Croatia Highlights Tour zijn:

 € 1.352,00 p.p. (2-persoonskamer) (incl. BTW)
 € 216,00 p.p. toeslag voor 1-persoonskamer (incl. BTW)

Genieten van de prachtige natuur, cultuur, bochtige wegen en een sliert 
prachtige oldtimers in Kroatië?.......dan hebben wij goed nieuws voor u!

Roads4classicS heeft voor u een schitterende en afwisselende 8-daagse trip 
door Kroatië uitgezet. Voor een ieder die wil genieten van de prachtige natuur, 
cultuur en bochtige wegen. Beleef deze heerlijke reis gezamenlijk in een groep 
met andere enthousiaste oldtimer en yountimer rijders.

De Croatia Highlights Tour 2023 begint in Opatija en eindigt in Kastav (Istrië). 
Naast Opatija en Kastav bezoeken we Pag, Zadar, UNESCO nationaal park 
Plitvice en de Krka watervallen. 

Altijd al een keer Kroatië willen ontdekken? Altijd al een keer Kroatië willen ontdekken? 
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