Croatian Cruising
Vindt voor u de perfecte boottrip!
Seizoen 2021

Op zoek naar een vakantie?

In deze brochure vindt u:

Bij ons bent u aan het goede adres!
Er zijn zoveel vakantie aanbieders maar wij bieden de vakantie aan
waar wij zelf ook van zouden willen genieten.
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Ultra Luxe Schepen
Luxe Schepen
Jachten
Premium voor grote groepen
Catamarans
Premium
Traditionele schepen
Zeilboten
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Ontdek Kroatië
Cultuur
Klimaat
Natuur
Stranden
Nachtleven

Op het water heb je het gevoel van vrijheid, de wereld gaat voor je
open. Vanaf het water heb je een prachtig uitzicht op het landschap
van Kroatië en ontdek je ook plekken waar je met de auto nooit zou
komen. Kroatië heeft 1185 eilanden waarvan er meer dan 1100
onbewoond zijn, zo zijn er een hoop plaatsen te ontdekken.
Wij bieden geen standaard concepten aan maar wij doen graag net
dat beetje extra om volledig aan uw wensen te kunnen voldoen.
Heeft u specifieke wensen, of wilt u graag een schip wat niet op onze
website vermeld staat? Wij willen dat graag voor u realiseren.
En door onze contacten in Kroatië hebben wij ook de mogelijkheid om
dat voor u te kunnen regelen.

• Activiteiten

Foto: Paklinski eilanden

Corsario
Corsario is een super luxe zeilschip
van 48 meter lang en is heeft in 2019
zijn aller eerste vaart gehad.
Het schip heeft plaats voor 12 gasten
in 6 super luxe cabins.
Het schip heeft een traditionele
uitstraling van buiten maar het
interieur is super modern.
aan boord kan je onder andere een
Jacuzzi, sauna en een groot
zonnedek vinden.

Het schip heeft mooie grote gezamelijke
ruimtes waar u heerlijk kunt genieten van het
prachtige uitzicht op de Adriatische zee.
Dit schip heeft enorm veel faciliteiten om uw
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
Ook is er een top chef aanwezig die u ook op
culinair gebied alles te bieden heeft.

Lady Gita
Ms Lady Gita is een prachtig
zeilschip van 49,26M lang.
Het schip heeft 6 super luxe cabins
aan boord en daarmee plaats voor
12 gasten.
één van de master cabins is zelfs
uitgerust met een walk-in-closet!

Lady Gita is één van de mooiste schepen in Kroatië,
aan boord vindt u alles wat u zich maar kan wensen.
Een luxe interieur met een ruime salon en groot
zonnedek. Lady Gita doet niet onder voor een super
deluxe hotel.
Aan boord van dit schip zijn heel veel
faciliteiten. Zo is er onder andere een jacuzzi,
bibliotheek en een zwemplatform.
Op het zwemplatform kunt u ook
eventueel genieten van een romantisch
diner voor 2.

Lotus
Lotus is een magnifiek jacht van
27 meter lang en is geschikt voor
8 gasten. Het jacht heeft 4 cabins
waarvan het interieur u een
koninklijk gevoel geeft. Dit jacht is
in 2006 gebouwd in Istanbul voor
een Italiaanse eigenaar die erg van
stijl en klasse hield.
Door het gebruik van kersenhout
heeft het jacht een warm en luxe
uitstraling gekregen. Hij heeft het
schip erg goed onderhouden,

In 2018 is het schip
aangekocht door de huidige eigenaar en
is het schip gerenoveerd en klaar
gemaakt voor haar eerste charter in 2019.

Lotus heeft 4 hele ruime cabins, de master cabin en
de vip cabin hebben een kingsize bed en het
intrieur is werkelijk prachtig. Aan de inrichting is
heel veel tijd en werk besteed en dat is goed te zien.

Aan boord van dit schip zijn diverse
faciliteiten. Naast de ruime buiten
ruimtes is er onder andere ook een
jetski, paddle boards en snorkel
attributen.

Luna
Luna is uitzonderlijk in zijn klasse
omdat er maar weinig schepen zijn
die 8 cabins hebben en heeft
daarmee plaats voor 16 gasten.
Ook heeft Luna een prachtig
interieur met mooie houten
accenten wat het schip een
warme sfeer geeft.

De faciliteiten aan boord zijn o.a.
Een Jacuzzi, Zwemplatform, Waterski’s,
kajak, Paddle board, donut, snorkels en
flippers, vishengels en een Fitness kamer

De cabins aan boord van Luna zijn erg ruim en door
het gebruik van houten elementen geeft het een
warme huiselijke sfeer.

Ohana
MS Ohana is een prachtig luxueus
Jacht en is gloednieuw! Dit schip is
gebouwd en gelanceerd in 2020.

Het schip heeft een prachtig interieur met een
luxe uitstraling. Aan boord van dit schip zult u
een geweldige trip hebben.

Dit elegante schip is 49 meter lang
en 8,6 meter breed.
Aan boord van Ohana is er plaats
voor 38 gasten in 16 ruime cabins.

Ook op dit schip zult u zich zeker niet vervelen.
U kunt genieten in de jacuzzi met een heerlijke
cocktail of u kunt de zee in en gebruik maken
van de jetski of de paddleboards.

Yolo
Dit parelwitte jacht is niet alleen een
plaatje om te zien. Maar het verblijf
aan boord is ook geweldig.
Het schip is gebouwd in 2019 en
met haar lengte van 48 meter en
een breedte van 8,6 meter biedt het
plaats voor 38 gasten in 16 ruime
cabins.

Als u aan boord verblijft van dit schip
word er overal aan gedacht.
Er word service van top kwaliteit
geleverd. De kapitein zorgt er zelfs voor
dat op het moment dat u geniet van uw
maaltijd er ook een geweldig uitzicht is.

De cabins op dit luxe jacht zijn erg ruim en zijn
modern ingericht. Door de huiselijke stijl die is
gebruikt zult u zich helemaal thuis voelen bij ons
aan boord.

Ook de buitenruimtes op dit schip zijn
erg ruim. Er is een groot
zonnedek waar u een jacuzzi kunt
vinden en meerdere ligbedden.
Tijdens een van de zwemstops kunt u
met de vele zwemattributen ook
optimaal genieten in zee.

Bora Bora
Motor jacht Admiral 27 Bora Bora, is
een geweldig jacht van 26,8 meters
lang. In 2018 had Bora Bora haar
eerste chartervaart in Kroatië. Het
schip is volledig gerenoveerd in 2017
en is in top conditie. Het is niet te zien
dat het jacht al gebouwd is in 1992.

Het interieur van het jacht is zo bedacht
dat het enorm veel comfort biedt voor
8 gasten. Er zijn diverse ruimtes waar u
heerlijk kunt relaxen. Geniet op het
topdek van de zon, kom tot rust in de
salon of neem een duik de zee in vanaf
het zwemplatform. Aan boord van Bora
Bora vindt u alles wat u nodig hebt voor
een heerlijke vakantie.

De cabins aan boord van Bora Bora zijn er ruim.
Het gebruik van warm hout zorgt voor een luxe
uitstraling.

Beleef de ultieme vakantie aan boord
van dit mooie jacht.
Dit jacht is ook uitermate geschikt voor
een vakantie met kinderen.

Lupus Mare
Lupus Mare heeft een lengte van
42,5 meter lang en word ook wel
een Mini Cruiser genoemd. Aan
boord van dit mooie schip is plaats
voor 46 gasten in 20 cabins.
Zo is dit schip uitermate geschikt
voor grote groepen.
Zo zijn er double cabins, en triple
cabins beschikbaar.

Het voordeel aan boord van het
schip is dat er de mogelijkheid is
om s’nachts op een mooie plek
voor anker te gaan en daar de
nacht door te brengen.
Wat u een gevoel van vrijheid
zult geven.

Het interieur van Lupus Mare is ruim
opgezet en heeft in 2018 een upgrade
gekregen en heeft nu een hele moderne
uitstraling gekregen.
Een groot voordeel aan dit schip is dat
het een zonnedek heeft van maar liefst 250 m²!

Le Cordea
Is een groot en modern jacht met een
prachtige witte kleur.
Het schip is gebouwd in 2013 en heeft
een lengte van 37 meter.
Op Le Cordea zijn er 18 cabins waar
plaats is voor 36 gasten.

Aan boord van Le Cordea weet u zeker dat u
een geweldige vakantie zult beleven.

Le Cordea heeft mooie grote ramen waardoor u
goed kunt genieten van het mooie uitzicht wat u
tegen komt op uw reis.
Het gebruik van warme kleuren in het interieur
zorgt voor een gezellige sfeer.
Ook dit schip heeft een groot
zonnedek zodat u heerlijk kan
genieten van het heerlijke weer in
Kroatië. Maar het schip biedt ook
voldoende schaduw plekken.

Casanova
Casanova is een mooi modern
jacht wat is gebouwd in 2014.
Casanova behoort tot onze
premium klasse en is geschikt voor
grote groepen.
Aan boord is er plaats voor 38
gasten in 19 cabins.

Casanova heeft alles wat u nodig heeft
aan boord. Zo is er een groot zonnedek
waar u heerlijk kunt genieten van het
lekkere weer.
Ook heeft het een groot en ruim
restaurant met een moderne
uitstraling.

Casanova is ook uitermate geschikt voor een
cruise & fiets vakantie.
U vaart met het schip naar diverse plaatsen en
eilanden en gaat onder leiding van een
gespecialeerde gids op de fiets de
Kroatische natuur ontdekken.
Meer informatie vind u op onze website.

Mala
Mala is momenteel de enige
catamaran in onze vloot.
Veel mensen denken vaak dat er
niet veel ruimte is aan boord van
een catamaran maar Mala bewijst
het tegendeel.
Aan boord van Mala is er plaats
voor 6 gasten in 3 cabins.

Mala is erg modern ingericht en heeft een
ruime lounge binnen, en ook buiten is genoeg
ruimte om lekker te zitten.
Wat uniek is aan Mala is de heerlijke buiten
ruimte. Geniet ‘s avonds van een film op groot
scherm in de buiten lucht.
De kapitein en zijn vrouw zorgen
voor een warme sfeer aan boord.
Kortom de ideale ingrediënten voor
een top vakantie.

Leonardo is een ideale familie boot maar
ook geschikt voor
bijvoorbeeld een groep vrienden om een
feest vakantie te beleven.
Het schip is gebouwd in 1953 maar in
2007 volledig gerenoveerd.
En afgelopen jaar zijn de cabins
helemaal vernieuwd.

Leonardo

Labrador

Leonardo is een van de schepen uit
onze premium vloot.
Het schip is 30 meter lang en heeft
een klassieke uitstraling.
Het schip heeft plaats voor
24 gasten in 12 slaap vertrekken.

Labrador is een mooi authentiek
zeilschip van 30 meter lang wat is
gebouwd in 1967 en in 2004/2005
volledig gerenoveerd is.
Aan boord van de Labrador zijn 18
slaap vertrekken met plaats voor 36
gasten.

Recent zijn de cabins vernieuwd en zijn
er nieuwe badkamers geinstalleerd.
Aan boord van labrador is het altijd
gezellig.
Ook is er een 120m² groot zonnedek.
Net als Leonardo is ook Labrador
uitermate geschikt voor een familie
vakantie maar ook voor een
feest vakantie met vrienden.

Panorama blijft zichzelf maar
vernieuwen.
Recent heeft het restaurant een
make-over gehad.
Een trip aan boord van Panorama staat
garant voor gezelligheid.
Het schip heeft een zonnedek van 75m²
en diverse watertoys.

Panorama

Marija Magdalena

Panorama is een prachtig schip
van 26 meter lang en is gebouwd
in 1948 maar volledig gerenoveerd
in 2015. En is toen ook voorzien van
allerlei moderne invloeden om het
schip weer helemaal van deze tijd
te maken. Het schip heeft 15 cabins
en daarmee plaats voor 30 gasten.

Marija Magdalena is een mooi
schip van 30 meter lang en heeft 13
cabins geschikt voor maximaal 33
personen.
Voordat Marija Magdalena een
schip in de passagiersvaart werd, is
het schip gebruikt als vrachtschip
en vervoerde vooral wijn naar de
Kroatische eilanden. Ongeveer 20
jaar geleden is het schip
omgebouwd voor de passagiersvaart.

Het schip is modern ingericht en heeft
een lounge met bar, tv en een kleine
bibliotheek.
Op het buitendek is een groot zonnedek
met ligstoelen en een buitenbar.
Afgelopen zomer is er op het topdek een
hek geplaatst zodat het zonnedek nog
groter is geworden.
Helaas zijn daar nog geen foto’s van
beschikbaar.

Pogled

Kneza

Pogled is een mooi traditioneel
schip en is te vinden in de
categorie traditioneel.
Aan boord is er plaats voor 18
gasten in 9 cabins.
Het schip is gebouwd in 1963 op
het eiland Rab van een speciaal
soort eik wat alleen op dat eiland te
vinden is.

Kneza is een schip met een hele
rijke geschiedenis en is ook het
oudste schip in onze vloot.
Kneza is geschikt voor 28 gasten in
14 cabins

Het schip werd eerst gebruikt als vrachtschip en bracht ijs naar de vissersboten
op zee en nam daarna de vers gevangen
vis mee terug naar het land.
in 1970 is het schip omgebouwd voor de
passagiersvaart en daarna is het schip
gerenoveerd in 2014.
Bij de renovatie hebben ze zoveel
mogelijk de authenticiteit van het schip
willen behouden.
Pogled is uitermate geschikt voor een
groep vrienden die komen om een
hoop lol te beleven.

Kneza is gebouwd in 1878 als een zeilschip en had toen de naam
“Slavni Josip” in 1924 was dit een van de
eerste schepen die werd omgebouwd
naar een motorboot. Ook werd dit schip
gebruikt tijdens de eerste en tweede
wereldoorlog.
Ondanks de rijke historie van dit schip is
het erg goed onderhouden.
En zult u aan boord een heerlijk verblijf
hebben.

Madona
Madona is een traditioneel schip
gebouwd in 1956 en heeft de
authentieke houtlook van binnen.
Het schip is 22 meter lang en heeft
plaats voor 28 gasten in 14 cabins.
In 2017 en 2018 zijn er diverse
renovaties gedaan aan de gastenlounges maar ook is het dak
toegankelijk gemaakt voor de
gasten zodat er meer buiten
ruimte is.

Bij de renovaties hebben ze de
authentieke uitstraling zoveel mogeijk
proberen te behouden.
Momenteel worden de toiletten en
douches gerenoveerd
Madona heeft meerdere prijzen
gewonnen voor beste crew en beste
schip in zijn categorie.

Andi Star
Andi Star is een prachtig zeilschip
van 26 meter lang en heeft 5 cabins
aan boord waardoor er plaats is
voor 10 gasten.
Het schip is in 2019 helemaal
gerenoveerd en heeft nog steeds
de klassieke uitstraling maar met
moderne features.

Andi Star heeft een hele warme en luxe
uitstraling door het mahonie hout in
combinatie met de witte bekleding wat
terug te vinden is in het gehele interieur.
Aan boord van Andi star komt u helemaal tot
rust.

Duik & Cruise
Kroatië heeft een zeer mooie, lange
uitgestrekt kust met azuurblauw water
en super helder water wat zich ideaal
leent voor de duiksport.
Het is dan ook een zeer populair land
onder de duikfanaten. Er zijn veel
eilanden,baaien en grotten te vinden.
En in de zee vindt u naast enorm veel
flora & fauna ook diversen wrakken
van onder andere schepen maar ook
van B-17 bommenwerpers.

Vranjak is het ideale schip voor uw
duikcruise. Aan boord is alles aanwezig
wat u nodig heeft om te duiken.
Het duikmateriaal kunt u allemaal huren
op dit schip. Het schip is geschikt voor
20 gasten.
U kunt dit schip boeken per cabin.

Foto: Wrak bij het eiland vis

Cruise & Yoga
Aan boord van Yolo en Ohana bieden wij
ook een Yoga cruise aan.
Samen met een yoga instructeur doet
u tijdens een 7 daagse cruise meerdere
yoga sessies. Deze sessies kunnen aan
boord van het schip zijn maar ook op het
strand.
Kom tot rust tijdens deze trip.
Leer mediteren en ontdek de mooie
landschappen van Kroatië.

Cruise & Fiets
Samen met onze partner bieden wij ook
Cruise & Fiets vakanties aan.
U gaat onder begeleiding van een ervaren
gids Kroatië ontdekken.
We bezoeken 6 verschillende eilanden
waar de gids een actieve route heeft
samen gesteld. U kunt kiezen uit
verschillende routes, tour route, race route
of een mountainbike route.
Voor de reis zijn er verschillende schepen
beschikbaar.

Cruise & Hike
Samen met onze partner bieden wij ook
Cruise & Hike vakanties aan.
Onze partner heeft al meer dan 20 jaar
ervaring in het organiseren van actieve
vakanties in Kroatië.
U gaat onder begeleiding van een ervaren
gids Kroatië ontdekken.
We bezoeken 6 verschillende eilanden
waar de gids een actieve wandelroute
heeft samen gesteld.

Ontdek Kroatië
Kroatië is een prachtig land gelegen aan de azuur blauwe Adriatische zee.
Kroatië heeft prachtige stranden, 1185 eilanden, mooie steden, historische vesting
steden, groene natuur, enkele van de mooiste natuurparken te wereld, een goed
klimaat en een rijke geschiedenis en cultuur.

Foto: Dubrovnik

Cultuur
In de loop der eeuwen is Kroatië bewoond geweest door volkeren met rijke
culturen. Dit waren onder andere de Illyriërs, Kelten, Oude-Grieken, Romeinen en
Byzantijnen.
Overblijfselen uit het Romeinse Rijk bepalen soms nog het beeld van diverse
steden. Vaak denken mensen dat de Romeinse cultuur voornamelijk terug te
vinden is in Italië maar er zijn ook heel erg veel Romeinse invloeden in Kroatië te
vinden.
Foto: Paleis van Diocletian in Split

Klimaat
Aan de kust van de Adriatische Zee heerst een mediterraan klimaat. Typisch voor
dit klimaat zijn de droge, warme zomers en de zachte, natte winters. In de zomer
maanden mag je op een gemiddelde temperatuur van ongeveer 25 °C rekenen.
Maar er kunnen ook tempraturen van rond de 40 °C voorkomen.
De meeste neerslag valt in het najaar en tijdens de winter.
Het Kroatische binnenland kent een continentaal klimaat. De zomers zijn over het
algemeen heet en droog, de winters koud en nat.
In augustus bedraagt de gemiddelde temperatuur in het binnenland ongeveer
24 °C. In januari daalt de gemiddelde temperatuur in deze streken tot het
vriespunt.
Foto: Kornati eilanden

Natuur
In Kroatië vind je prachtige natuurparken, het bekendste natuurpark is Plitvice.
In de tot 80 meter diepe kalkstenen kloven vormen een 16-tal meren een prachtig
watervallengebied.
Het gebied lijkt direct uit een sprookjes te komen, het oogt bijna magisch.
De Krka watervallen is ook een geweldige plaats om naar toe te gaan.
Zeven watervallen vormen een schitterend spektakel in het groene landschap
waardoor de rivier de Krka stroomt. Tussen de watervallen in ligt Visovac, met in
het midden een klein eilandje met een kerk. Het Nationaal Park Krka is een groot
gebied van maar liefst 72 kilometer lang.
Foto: Krka nationaal park

Stranden
Vaak word er gedacht dat je een reis moet maken buiten europa om een azuurblauwe zee te zien, of te genieten van witte stranden.
Maar Kroatië heeft dat allemaal te bieden en dat slechts op ongeveer 2 uur vliegen.
Het Zlatni Rat strand is ook te vinden in de lijstjes met de mooiste stranden ter
wereld. Het leuke aan dit strand is dat de vorm wijzigd door de wind.

Foto: Zlatni rat strand

Feesten & Nachtleven
Naast al de mooie natuur, stranden
en cultuur biedt Kroatië ook een
actief nachtleven.
In Kroatië kan je uitgaan op hele
bijzondere plaatsen.
Zo is er in Makarska een bar
gebouwd in de rotsen en in
Dubrovnik in een oud kasteel.
Er worden grote feesten gegeven
met bekende DJ’s van over de hele
wereld.

Wij raden zeker een bezoek aan Makarska’s
Cave bar en Club Revelin in Dubrovnik.
Naast het rijke nachtleven zijn er bij de vele
beachclubs ook after beach party’s te
vinden. Na een heerlijke dag chillen op het
strand gaat de muziek harder en wordt er
gedanst tot laat op de avond. Hula Hula op
Hvar is zeer populair.

Voor meer informatie of prijzen:
www.croatiancruising.nl
info@croatiancruising.nl
06-15233519
+385-955226658

