
Brochure Party Cruise

Vindt voor u de perfecte boottrip!

Seizoen 2021



Kroatië is een erg veelzijdig vakantie land, je kunt er terecht voor mooie stranden, een azuur blauwe 
zee, mooie steden, cultuur en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar waar Kroatië ook uitermate geschikt voor is....
Een feestvakantie!

In Kroatië weten ze wel wat feesten is, overdag heb je al diverse beachparty’s met heerlijke muziek en 
later op de avond veranderen die party’s naar after beach party’s.
De muziek gaat dan steeds harder en het feest gaat door tot in de late uurtjes. 

Ook zijn er op hele gave locaties discotheken en bars gebouwd. Zo is er in Makarska een cavebar te 
vinden en in Dubrovnik vind je een discotheek gebouwd in een fort uit de middeleeuwen. 

Maar ook aan boord van onze schepen zorgt de crew voor een geslaagd feestje!
We organiseren onder andere een strand dag op een verlaten strand met de tunes van onze huis DJ.



Club Revelin is te vinden in Dubrovnik in een middeleeuws fort.



In Makarska kan je Cave bar Deep vinden, gebouwd in een grot. 



 
 

De routes die we varen:

7 nachten cruise optie 1.
Dag 1: Split → Primosten
Dag 2: Primosten → Hvar
Dag 3: Hvar → Korcula
Dag 4: Korcula → Dubrovnik
Dag 5: Dubrovnik → Pomena
Dag 6: Pomena → Makarska
Dag 7: Makarska → Split

7 nachten cruise optie 2.
Dag 1: Split  → Hvar 
Dag 2: Hvar → Pomena
Dag 3: Pomena → Dubrovnik
Dag 4: Dubrovnik
Dag 5: Dubrovnik → Korcula
Dag 6: Korcula → Makarska
Dag 7: Makarska → Split

Of de kapitein’s route.



Tijdens de cruise gaan we naar de beste discotheken en bars van Kroatië.
Bij een aantal geselecteerde bars krijgen jullie een shotje bij binnen komst.

Ook organiseren wij een beach party op een privé strand, met heerlijke muziek van 
onze huis DJ en de lekkerste drankjes en cocktails.

Ook houden wij enorm van thema feestjes en nodigen jullie dan ook graag uit om 
jullie leukste/grappigste outfit mee te nemen op reis.

Naast alle feestjes is er ook tijd om te zwemmen en lekker uit te brakken op het 
strand.

Al onze party schepen hebben een top muziek installatie aan  
boord, party lichten en sommige schepen hebben ook rook  
machines.
En natuurlijk een goed gevulde bar.



Leonardo
Aan boord zijn ruime  
cabins met douche & Toilet.
Geschikt voor 24 gasten. 
6X Double cabin 
5X Twin Cabin 
1X Triple Cabin

Vanaf €750,00

Verschillende soorten schepen

Marija Magdalena
Aan boord zijn ruime cabins 
met  douche & Toilet.
Geschikt voor 33 gasten. 
6X Twin cabin 
7X Triple Cabin

Vanaf € 500,00

Genoemde prijzen zijn per persoon op basis van half board (ontbijt+lunch) voor een 7 daagse cruise.



Verschillende soorten schepen

Labrador 
Aan boord zijn recent 
vernieuwde cabins met  
douche & Toilet.
Geschikt voor 36 gasten. 
4X Double cabin 
11X Twin Cabin 
3X Triple Cabin

Vanaf €625,00

Madona
Aan boord zijn cabins met  
stapelbedden en op het dek 
vind je meerdere douches & 
Toiletten.
Geschikt voor 28 gasten. 
14X Twin cabin 

Vanaf € 482,15

Genoemde prijzen zijn per persoon op basis van half board (ontbijt+lunch) voor een 7 daagse cabin cruise.



Verschillende soorten schepen

Kneza
Aan boord zijn cabins met  
stapelbedden en op het dek 
vind je meerdere douches & 
Toiletten.
Geschikt voor 28 gasten. 
14X Twin cabin 

Vanaf € 482,15

Genoemde prijzen zijn per persoon op basis van half board (ontbijt+lunch) voor een 7 daagse cabin cruise.



Prijzen

Leonardo Marija 
Magdalena

Labrador Madona Kneza

Voor seizoen € 750 € 750 € 800 € 650 € 650

Hoog seizoen € 800 € 800 € 900 € 700 € 700

Laag seizoen € 750 € 800 € 800 € 650 € 650

Genoemde prijzen zijn per persoon op basis van half board (ontbijt+lunch).
Exclusief reserveringskosten en touristen- en havenbelasting.
Voor seizoen: mei + juni, Hoog seizoen: juli + augustus, Laag seizoen: september + oktober.

Leonardo Marija 
Magdalena

Labrador Madona Kneza

Voor seizoen € 18.750 € 16.500 € 22.500 € 13.500 € 13.500

Hoog seizoen € 21.250 € 18.500 € 25.000 € 15.000 € 15.000

Laag seizoen € 20.000 € 16.500 € 23.500 € 13.500 € 13.500

Cabin Cruise prijzen

Charter prijzen


