Met de PV naar Kroatië (Dalmatië) van 19–24 okt 2018

PV Wibaut
Amsterdam

Ook dit jaar organiseert de Personeelsvereniging een stedentrip voor haar leden. Dit najaar heeft
de PV een meerdaagse vliegreis naar Kroatië (Dalmatië) in haar programma opgenomen van
vrijdag 19 oktober t/m woensdag 24 oktober 2018.
De PV Wibaut biedt haar leden, op basis van voldoende deelname en
beschikbaarheid, onderstaand zesdaags arrangement aan per vliegtuig naar
Kroatië (Dalmatië) aan. In het arrangement is inbegrepen vijf
overnachtingen in tweepersoonskamer op basis van halfpension
(ontbijtbuffet en diner). De PV biedt tevens de mogelijkheid gebruik te
maken van een aantal opties in het ter plaatse aangeboden programma.
Kroatië is een betrekkelijk jong land, maar heeft als gebied al wel een eeuwenlange en roemrijke
geschiedenis. Als onderdeel van het Romeinse rijk kende het hoogtij dagen en werden er prachtige
steden gebouwd. Maar ook later toen het behoorde het Ottomaans keizerrijk, het Kroatische Koninkrijk,
Oostenrijk-Hongarije en Joegoslavië kwamen er plaatsen en gebieden tot grote bloei. Er zijn dus
prachtige bestemmingen en bezienswaardigheden te vinden in het land. Naast de grote hoeveelheid
kunst en cultuur kan ook de natuur in Kroatië overweldigend zijn. De prachtige watervallen van Krka of
het strand bij Bol zijn hier goede voorbeelden van.
Voor de kust van Kroatië liggen meer dan 1.000 eilanden, deze eilanden zijn net als het Kroatische
vasteland erg geliefd zijn bij de toeristen. Vanuit meerdere plaatsen van het vaste land vertrekken er
met regelmaat veerdiensten naar de grootste en belangrijkste eilanden. (bron: internet)
Kroatië is sinds het onafhankelijk is van Joegoslavië een steeds populairder wordend vakantieland.
Ieder jaar komen er meer bezoekers naar dit prachtige Balkanland. De meeste toeristen trekken naar
de regio’s Istrië en Dalmatië, maar ook de binnenlanden van Kroatië trekken ieder jaar meer
bezoekers. Als je Kroatië ziet op de landkaart dan is het eerste wat opvalt zijn vreemde vorm. Met een beetje fantasie heeft de vorm van
het land iets weg van een halve maan. Door deze bijzondere vorm heeft Kroatië behoorlijk wat buurlanden.
Wat nog meer opvalt is dat de kust van Kroatië in twee delen is gesplitst door Bosnië en Herzegovina.
Op deze splitsing ligt het plaatsje Neum, het enige deel van Bosnië en Herzegovina dat aan zee grenst.
De regio Dalmatië behoort samen met Istrië tot de populairste vakantie gebieden van Kroatië. Dit is ook niet
zo gek als je beseft wat deze regio allemaal te bieden heeft. Zo liggen twee van de mooiste steden van
Kroatië, Split en Dubrovnik in Dalmatië en liggen er voor de kust van deze regio vele honderden eilanden. De
bekendste van deze eilanden zijn Pag, Hvar, Brac, Krk, Vis en Bres. Op deze eilanden maar ook op het
Dalmatische vaste land zijn er veel schitterende dorpjes te vinden. Veel van deze dorpjes hebben door hun
geïsoleerde ligging veel van hun authenticiteit kunnen bewaren. (bron: internet)

Het aangeboden programma is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. De
(reis)organisatie kan besluiten enkele onderdelen (ter plaatse) aan te passen.
De genoemde vluchttijden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van toepassing
zijnde tariefklasse en van schemawijzigingen.
Na boeking van de reis bij de luchtvaartmaatschappij worden de definitieve prijs en
data bekend gemaakt. Genoemde tijden zijn lokale tijden.
De genoemde prijzen zijn geldig/beschikbaar tot 21 april 2018.
De PV organiseert jaarlijks meerdaagse (groeps)activiteiten (meestal in het voor- en/of najaar)
voor haar leden. De insteek van een meerdaagse (groeps)activiteit is de PV-leden te laten
kennismaken met een land, een streek of een stad. Bevalt de reis dan kun je later dezelfde reis
samen met familie of vrienden als vakantie boeken. Het voordeel is dat je dan al enige kennis en
ervaring hebt van de verschillende plaatselijke mogelijkheden. De PV stelt voor haar leden een
afwisselend programma samen welke geschikt zijn voor groepen. Met de aanvullende opties en
door de vrij besteedbare uren (dagdelen) wil de PV enigszins aan individuele wensen tegemoet
komen.
Bij meerdaagse activiteiten naar het buitenland wijst de PV er op, dat alle deelnemers te maken
hebben met de buitenlandse keuken (zoals b.v. Engelse, Franse, Duitse of zoals hierbij de Griekse
keuken). De maaltijden zijn netjes verzorgd, maar smaken verschillen. Vaak is de hoeveelheid
groente minimaal. De buitenlandse keuken is doorgaans niet vergelijkbaar met de Nederlandse of
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma, met voor elk wat wils.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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de Duitse keuken. Uiteraard heeft dit ook weer te maken met de charme van het land, waar men
Datum
tijdens de buitenlandse reis mee kennis maakt.
26 maart 2018

Programma (globaal)
De dagen 1, 2, 3, 4 en 5 zijn geheel vrij in te delen, maar het is ook mogelijk gebruik te maken
van de door de PV aangeboden uitstapjes. De PV biedt per dag een optie (exclusief consumpties)
aan welke gelijktijdig bij de aanmelding geboekt moet worden.
De opties zijn onder leiding van Nederlandstalige gids, behalve tijdens vaartocht (dag 3).
Momenteel is over de meerdaagse vliegreis naar Kroatië (Dalmatië) het volgende bekend:
Dag 1: vrijdag 19 oktober
Vertrek vrijdagochtend per vliegtuig vanaf Schiphol naar Kroatië (Dalmatië).
Vluchtschema Schiphol – Split: vertrek 12.45 uur, aankomst 14.55 uur
*De bovengenoemde vluchttijden zijn onder voorbehoud.
Let op: Inbegrepen is 23kg ingecheckte bagage p.p. per retourvlucht.
De reis naar Schiphol Airport is voor eigen rekening en is op eigen gelegenheid met eigen - of
openbaar vervoer.
Om 10.00 uur: verzamelen deelnemers aankomsthal Schiphol Airport
Om 10.45 uur: Schiphol Airport inchecken voor vlucht naar Split
Om 12.45 uur: vertrek vlucht vanaf Schiphol Airport
Om 14.55 uur: Split Airport verwachte aankomsttijd
Om 17.00 uur: verwachte aankomst hotel
Bij aankomst op Split Airport nadat de bagage is opgehaald, per lokale touringcar naar hotel in
Tucepi gebracht (reistijd: circa 1 uur en 30 minuten).
Om 17.00 uur: Aankomst accommodatie, kamerindeling en inchecken in hotel.
Omstreeks 19.00 uur: ’s Avonds staat er een heerlijk diner in het hotel voor de groep klaar.
Rest van de vrijdag is door een ieder naar eigen inzicht te besteden.
Tucepi is een kleine plaats aan de Makarska Riviera, beroemd om het langste strand (3km), waarlangs een mooie promenade ligt. Het
wordt voor het eerst genoemd in de "Kresevskoj povelji" in 1434. Het document is geschreven in het Kroatisch en Bosnisch. Vergeet niet
om de bezienswaardigheden in Tucepi en de omgeving te bezoeken, zoals de kerk van de Geboorte van Onze Lieve Vrouw (gebouwd in
1703), Sint Roko kerk (gebouwd in 1730), Sint Ante van Padua kerk (gebouwd in 1898), de grondslagen van de kerk van Sint Vid, Saric
fort, Buselic fort, Lalic fort, evenals tal van barokke zomerhuizen. (bron: internet)
Tucepi heeft ook een jachthaven voor de visserij en toeristische boten en jachten. In de zomer organiseert Tucepi festiviteiten, die
verschillende voedingsmiddelen, dranken en aangename muziek aanbieden. Degenen die op zoek zijn naar entertainment tot in de
ochtenduren kunnen Makarska bezoeken, dat slechts 5 km verwijderd is. Makarska is één van de bekendste toeristische bestemmingen van
de Kroatische kust en is beroemd om zijn rijke toeristische aanbod. Als je kennis wilt maken met de gastronomie van deze regio en wilt
genieten van de specialiteiten van Tucepi, bezoek dan de restaurants "Tanaris" en "Gusari", alsook de tavernes "Stari Dvor" en "Barba".

Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma, met voor elk wat wils.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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Dag 2: zaterdag 20 oktober
Geheel vrij te besteden of je kunt gebruik maken van de volgende optie.

Datum

26 maart 2018

Optie 1: Dagexcursie Trogir en Split per touringcar en Nederlandstalige gids
Na het ontbijt vertrekken we ’s morgens (09.00 uur) vanaf hotel voor rondrit per touringcar
onder leiding van gids met bezoek aan bezienswaardigheden, musea en enige vrije tijd in Trogir
en Split (exclusief lunch en eventueel entreegelden).
Terugkomst hotel omstreeks 17.00 uur.
We rijden naar de stad Trogir, een schitterende kustplaats. Het oude stadscentrum, omsloten
door vestingmuren en rijk aan paleizen en kerken, lijkt op een openluchtmuseum. De goed
bewaarde historische stadskern is op de werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.
Vervolgens brengen we een bezoek aan Split, de grootste en belangrijkste stad van Dalmatië. De
stad lift fraai op een schiereiland en is de grootste en belangrijkste stad van Dalmatië.
Trogir is een prachtig klein stadje aan de baai van Kastela aan de Adriatische Zee. Het historische
centrum van dit stadje ligt op een eiland. De belangrijkste bezienswaardigheid van Trogir de
Kathedraal van Sv. Lovro ligt op dit eiland.
Trogir is één van de langst bewoonde plaatsen in Kroatië. Al in de derde eeuw voor Christus werd hier de plaats Tragurion gesticht door de
Grieken. Ten tijde van de Romeinen groeide Tragorium Civium Romanorum, zoals Trogir indertijd heette uit tot een belangrijke havenstad.
Later is het stadje nog vrij lang onderdeel geweest van het Venetiaanse Rijk. Al deze beschavingen hebben hun sporen achtergelaten in
Trogir maar van de Venetiaanse overheersing zijn de meeste spullen bewaard gebleven. Omdat de geschiedenis van Trogir nog steeds zo
goed zichtbaar is heeft de Unesco Trogir in 1997 op de werelderfgoedlijst geplaatst. (bron: internet)
Split is na Zagreb de grootste en belangrijkste stad van Kroatië. Het is de belangrijkste stad van de
regio Dalmatië. Als je in deze regio op vakantie gaat dan is de kans groot dat het eerste wat je ziet
het vliegveld van Split is. Split ligt op een klein schiereiland in de Adriatische Zee. Door zijn ligging is
Split uitgegroeid tot één van de belangrijkste havenplaatsen van Kroatië. Het is tevens de plaats
waar de veerboot vertrekt naar één van de vele eilanden die hier voor de kust liggen.
Split is een oude stad dit in de derde eeuw na Christus is gesticht. Het was omstreeks het jaar 300 na
Christus dat de Romeinse keizer Diocletianus opdracht gaf om een paleis te bouwen. De bouw van dit paleis wordt gezien als het ontstaan
van Split. Nog steeds vormt dit indrukwekkende paleis het middelpunt van de stad. Dit paleis en het historische centrum van Split staan op
de Werelderfgoedlijst van de Unesco.(bron: internet)

Omstreeks 19.00 uur: ’s Avonds staat er een heerlijk diner in het hotel voor de groep klaar.
Rest van de zaterdag is door een ieder verder naar eigen inzicht te besteden.
Dag 3: zondag 21 oktober
Geheel vrij te besteden of je kunt gebruik maken van de volgende optie.
Optie 2: Cruise langs kustlijn Dalmatië (inclusief lunch) met tijdens vaartocht
een Engelstalige gids en bezoek aan Makarska.
Na het ontbijt vertrekken we ’s morgens (09.00 uur) vanaf hotel voor
cruise tocht langs de kustlijn van Dalmatië (inclusief busvervoer, gids,
vaartocht met aan boord lunch, exclusief consumpties).
De vaartocht is langs de kustlijn van Dalmatië, verbluffend mooi: een aaneenschakeling van
eilanden, baaien, middeleeuwse stadjes op schiereilandjes in de zee, de bergen van het vasteland
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma, met voor elk wat wils.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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op achtergrond en een azuurblauwe zee. Alle ingrediënten voor een heerlijk relaxte dagcruise met
diverse mogelijkheden waarbij we tussen het vasteland en de (schier) eilanden vaart, hier en Datum
26 maart 2018
daar aan land kunt gaan, of een duik kunt nemen in zee.
De cruise vertrekt vanuit Makarska en vaart o.a. langs de eilanden Hvar en Brac.
Na afloop van de cruise is er nog gelegenheid een bezoek te brengen aan Makarska.
Terugkomst hotel omstreeks 17.00 uur.
Omstreeks 19.00 uur: ’s Avonds staat er een heerlijk diner in het hotel voor de groep klaar.
Rest van de zondag is door een ieder verder naar eigen inzicht te besteden.
Dag 4: maandag 22 oktober
Geheel vrij te besteden of je kunt gebruik maken van de volgende optie.
Optie 3: Dagexcursie Bosnië per touringcar met Nederlandstalige gids (inclusief lunch in Mostar,
entreegelden Turks Huis en de Moskee)

Deze bustocht met bezoek aan regio Medugorje, Neretvakloof en Mostar.
Na het ontbijt vertrekken we ’s morgens (09.00 uur) vanaf hotel voor een bezoek aan de regio
en steken we de grens over met Bosnië Herzegovina over. We bezoeken het bedevaartsoord
Medugorje en rijden via een prachtige route door de beroemde Neretvakloof naar Mostar. De
oude stad heeft veel te lijden gehad tijdens de burgeroorlog, maar is met veel voortvarendheid
gerestaureerd. De oude Turkse burg staat symbool voor de vrede en wederopbouw van het land.
In Mostar bezoeken we onder andere het Turks huis en de moskee. Tevens wordt een
gezamenlijke lunch in Mostar aangeboden.
Međugorje is een stad in de regio Herzegovina van Bosnië en Herzegovina , ongeveer 25 km ten zuidwesten van Mostar en dicht bij de
grens van Kroatië . De stad maakt deel uit van de gemeente Čitluk . Sinds 1981 is het een populaire site geworden van de katholieke
bedevaart vanwege meldingen van vermeende verschijningen van de Maagd Maria aan zes plaatselijke kinderen.
De naam Međugorje betekent letterlijk "tussen bergen". Op een hoogte van 200 m (660 ft) boven de zeespiegel heeft het een mild
mediterraan klimaat. De stad bestaat uit een etnisch homogene Kroatische bevolking van 2.306 inwoners. De rooms-katholieke parochie
(lokaal administratief en religieus gebied) bestaat uit vijf naburige dorpen: Medjugorje, Bijakovići, Vionica, Miletina en Šurmanci.
Ten oosten van Medjugorje in de Neretva- vallei, staat het Servisch-orthodoxe Žitomislić-klooster sinds 1566. Grafstenen die in de
middeleeuwen zijn opgetrokken, zijn tot op de dag van vandaag op de katholieke begraafplaats Groblje Srebrenica in het gehucht Miletina
en ook in de gehucht van Vionica. In het gebied van de begraafplaats in Miletina stonden structuren uit de Romeinse tijd, waarvan de
ruïnes nog niet volledig zijn uitgegraven.(bron: internet)
Mostar is een stad in Bosnië en Herzegovina. De stad ligt in Herzegovina, in het zuiden van het land en op
80 kilometer afstand van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Mostar is de hoofdstad van het kanton
Herzegovina-Neretva, in de Federatie van Bosnië en Herzegovina, en is de grootste en belangrijkste stad van
de streek Herzegovina.
Mostar werd gesticht in de 13e eeuw en bloeide de vier eeuwen daarna in het Ottomaanse Rijk. Door de
strategische ligging werd Mostar een knooppunt van handelaren die van de Adriatische Zee naar het
binnenland van de Balkan reisden, en vice versa. Mostar dankt zijn naam aan die tijd, toen wachters
("Mostari") vanuit hun torens bewaakten wie er via de houten brug over de Neretva de stad in of uit gingen.

Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma, met voor elk wat wils.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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In 1566 werd het werk aan een stenen brug, die de inmiddels wankele houten brug over de Neretva moest vervangen, voltooid. Deze brug,
de Stari Most ofwel de "Oude Brug" was een meesterwerk van barokke Ottomaanse architectuur, van de hand van de Turkse architect
Mimar Hajrudin.
Datum

26 maart 2018

In 1878 kwam de Ottomaanse heerschappij over Mostar tot een einde. De stad was regelmatig doelwit van aanvallen van Venetianen, en
het Ottomaanse leger raakte daardoor dermate verzwakt, dat de bewoners van de streek in opstand kwamen, omdat tevens de
dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije tijdens het Congres van Berlijn in 1878 met succes aanspraak kon maken op het gebied.
Het gevolg was dat de spanningen in het gebied verder opliepen. Tijdens de Oostenrijks-Hongaarse periode werden er
wel veel belangrijke investeringen gedaan in het gebied, zoals de aanleg van een spoorlijn die Mostar verbond met
Dubrovnik en met Sarajevo. (bron: internet)

Terugkomst hotel omstreeks 17.00 uur.
Omstreeks 19.00 uur: ’s Avonds staat er een heerlijk diner in het hotel voor de groep klaar.
Rest van de maandag is door een ieder verder naar eigen inzicht te besteden.
Dag 5: dinsdag 23 oktober
Geheel vrij te besteden of je kunt gebruik maken van de volgende optie.
Optie 4: Dagexcursie Dubrovnik per touringcar met Nederlandstalige gids, inclusief lunch,
stadswandeling (duur 2 uur), en bezoek wijnproeverij Peljesac (inclusief 3 wijnen), exclusief eventueel
entreegelden.
Na het ontbijt vertrekken we ’s morgens (09.00 uur) vanaf hotel voor een bezoek aan de
Dubrovnik, misschien wel de mooiste en bekendste stad van Zuid-Dalmatië. Een pareltje aan de
Adriatische Zee. De oude vestigingsstad is in zijn geheel omgeven door een stadsmuur en bezit
vele monumenten, kloosters en kerken.
We maken een stadswandeling onder leiding van een gids door de prachtige stad en ontdekken
de rijke geschiedenis van de stad.
Tevens wordt een gezamenlijke lunch in Dubrovnik aangeboden.
We bezoeken een wijnproeverij Peljesac met rondleiding en proeven we 3 streekwijnen.
Dubrovnik is de grootste stad in het zuidelijke deel van Kroatië. De stad wordt vaak de Parel van de Adriatische zee genoemd een naam
die de stad niet misstaat. Het historische centrum van de stad staat in zijn geheel op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Als je de eerste
keer de stadspoorten van de stad komt binnenlopen dan weet je gelijk waarom. Het is één van de best bewaarde historische steden ter
wereld. Er zijn in Dubrovnik tal van bezienswaardigheden te vinden. De meeste van deze bezienswaardigheden hebben te maken met de
lange en bijzondere geschiedenis van de stad.
Dubrovnik is een van de weinige steden die nog volledig ommuurd is en waar je ook nog over de gehele muur een wandeling kunt maken.
Wie dit wil doet er goed aan vroeg op te staan. De muren zijn een van de populairste attracties in Dubrovnik en kunnen doordat ze zo smal
zijn maar een beperkte hoeveelheid toeristen aan. Het kan behoorlijk druk zijn op de muren.
De muren van Dubrovnik zijn een van de grootste attracties van de stad. De muren rondom de
stad werden opgetrokken tussen de 12 e en 17e eeuw in diverse fases. De muren zijn overal zo’n 4
tot zes meter breed en zijn ongeveer zo’n 19 meter hoog. Aan de land kant zijn de muren een stuk
dikker dan aan de zee kant. Overal in de muur wordt de muur versterkt door torens en
uitkijkposten. De muren lopen geheel rondom de stad en zijn zo’n 2 km lang. In de eeuwen dat ze
rondom de stad liggen is er nog nooit een vreemde macht erin geslaagd de muren te doorbreken
en de stad in te nemen.(bron: internet)

Terugkomst hotel omstreeks 17.00 uur.
Omstreeks 19.00 uur: ’s Avonds staat er een heerlijk diner in het hotel voor de groep klaar.
Rest van de dinsdag is door een ieder verder naar eigen inzicht te besteden.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma, met voor elk wat wils.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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Dag 6: woensdag 24 oktober
‘s Morgens na het ontbijtbuffet in hotel, uitchecken en de bagage naar bus brengen.
Vertrek woensdagochtend per vliegtuig vanaf Split naar Schiphol Airport.
Vluchtschema Split – Schiphol: vertrek 15.30 uur, aankomst 17.30 uur.
*De bovengenoemde vluchttijden zijn onder voorbehoud.

Datum

26 maart 2018

Om 09.30 uur: Vertrek vanaf hotel in Tucepi met touringcar, onderweg maken we nog een
tussenstop in Makarska
Om 12.00 uur: vertrek vanaf Makarska naar Split Airport
Om 13.30 uur: Verwachte aankomst Split Airport en inchecken voor vlucht naar Schiphol
Om 15.30 uur: vertrek vlucht vanaf Split Airport
Om 17.30 uur: verwachte aankomst Schiphol Airport
Na aankomst op Schiphol Airport en bagage is opgehaald richting huiswaarts.
De reis naar huis is voor eigen rekening en op eigen gelegenheid met eigen - of per openbaar
vervoer.
Bluesun hotel Algra of vergelijkbaar – Tucepi
Het verblijf is in het 4-sterren hotel Bluesun Hotel Alga of vergelijkbaar in Tucepi. Het
hotel ligt op 2 minuten lopen van het strand. Het Bluesun Hotel Alga is ideaal gelegen aan een
schilderachtig kiezelstrand in Tucepi. Het biedt ruime accommodatie en veel recreatiefaciliteiten,
zoals entertainment. Wifi is gratis beschikbaar. Het comfortabele en moderne hotel beschikt over
zorgvuldig ingerichte kamers. De meeste kamers bieden een prachtig uitziet over de schaduwrijke
pijnbomen en de kristalblauwe Adriatische Zee.
Deze accommodatie ligt dicht bij het beroemde strand van Tucepi, waar je heerlijk kunt zonnen,
zwemmen en aan tal van sporten en activiteiten kunt doen. Dankzij de hoog opgeleide en
toegewijde medewerkers kun je een onvergetelijke stedentrip in het zonnige Kroatië beleven. In
het restaurant van het Bluesun Hotel Alga worden een uitstekend ontbijtbuffet en diners
geserveerd. Het heeft een open keuken en organiseert twee themadiners per week. Je kunt
genieten van heerlijke pizza’s in de pizzeria Mimoza en van zoete deegwaren in de winkel Viola.
Het nabijgelegen á-la-carterestaurant Kastelet biedt typische specialiteiten.
Kosten en aanmelding
De zesdaagse vliegreis naar Kroatië (Dalmatië) is
inclusief vijf overnachtingen in tweepersoonskamer op
basis van halfpension (ontbijtbuffet en diner),
retourvlucht Airport Schiphol-Split per vlucht,
luchthavenbelasting, transfer luchthaven Split –
accommodatie v.v. per lokale touringcar, inclusief 23 kg
ingecheckte bagage per persoon retourvlucht.

Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma, met voor elk wat wils.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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PV Wibaut
Amsterdam

Aanmeldingsformulier zesdaagse vliegreis met de PV
naar Kroatië (Dalmatië) van 19–24 oktober 2018 (vervolg)

Personeelsvereniging
PV-lid Wibaut/samenwerkende PV’s

Persoonsnummer : ……..

De PV biedt de volgende opties aan.
 Optie 1: (dag 2) Dagexcursie Trogir en Split per touringcar en Nederlandstalige gids
Datum
 Optie 2: (dag 3) Cruise langs kustlijn Dalmatië (inclusief lunch) tijdens vaartocht en 26 maart 2018
met Engelstalige gids en bezoek aan Makarska
 Optie 3: (dag 4) Dagexcursie Bosnië per touringcar met Nederlandstalige gids (inclusief lunch in
Mostar, entreegelden Turks Huis en de Moskee)

 Optie 4: (dag 5) Dagexcursie Dubrovnik per touringcar met Nederlandstalige gids, inclusief
stadswandeling (duur 2 uur) en bezoek wijnproeverij Peljesac (inclusief 3 wijnen)
Al deze opties dienen gelijktijdig met de aanmelding doorgegeven en betaald te worden. Ter
plaatse in Kroatië (Dalmatië) bijboeken is helaas niet meer mogelijk. Houd voor overdag wel
rekening met lunch, drinken en excursies, dit zit niet standaard bij de reis inbegrepen! Bij een
aantal opties wordt een lunch en/of entreegelden wel aangeboden.
De kosten voor deze zesdaagse vliegreis naar Kroatië (Dalmatië) bedragen € 650,00 euro per
persoon (op basis van ontbijtbuffet en diner, inclusief 23kg ingecheckte bagage p.p.) (maximaal
twee, op basis van beschikbaarheid in tweepersoonskamer en exclusief aangeboden opties PV).
De toeslag voor één persoon bedraagt € 100,00 euro.
De personeelsvereniging Wibaut biedt deze zesdaagse vliegreis naar Kroatië (Dalmatië) voor de
medewerkers van de gemeente Amsterdam aan voor € 630,00 euro en voor de partner/introducé
€ 640,00 (op basis van ontbijtbuffet en diner, inclusief 23kg ingecheckte bagage p.p.) (maximaal
twee, op basis van beschikbaarheid in tweepersoonskamer en exclusief aangeboden opties PV).
Ben je WEL lid van de PV Wibaut en heb je de jaarcontributie 2018 aan de PV Wibaut
betaald dan krijg je een leden vroegboek korting voor de zesdaagse vliegreis naar Kroatië
(Dalmatië) en betaal je als PV lid slechts € 440,00 euro per PV-lid en voor je partner/introducé
slechts € 460,00 (op basis van ontbijtbuffet en diner, inclusief 23kg ingecheckte bagage p.p.)
(maximaal twee, op basis van beschikbaarheid in tweepersoonskamer en exclusief aangeboden
opties PV).
Betaal je GEEN lid van de PV Wibaut maar WEL lid van de samenwerkende PV’s dan krijg
je een PV vroegboek korting voor de zesdaagse vliegreis naar Kroatië (Dalmatië) dan betaal je
als samenwerkend PV-lid slechts € 460,00 euro per PV-lid en voor je partner/introducé slechts €
480,00 (op basis van ontbijtbuffet en diner, inclusief 23kg ingecheckte bagage p.p.) (maximaal
twee, op basis van beschikbaarheid in tweepersoonskamer en exclusief aangeboden opties PV).
Het geld moet je op bankrekening NL 23 INGB 0004 9095 52 t.n.v. PV Wibaut te Amsterdam
overmaken.
Doe je de betaling na 21 april 2018 dan bestaat de mogelijkheid dat
luchtvaartmaatschappij de basis van beschikbaarheid en de vluchtprijzen daarop heeft
aangepast/verhoogd. Ook is mogelijk dat het hotel de kamerprijzen heeft aangepast.
Een eventuele verhoging van de vluchtprijs en/of hotelkamerprijs is uiteraard voor
rekening van de deelnemer zelf.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma, met voor elk wat wils.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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PV Wibaut
Amsterdam

Aanmeldingsformulier zesdaagse vliegreis met de PV
naar Kroatië (Dalmatië) van 19–24 oktober 2018 (vervolg)

Personeelsvereniging
PV-lid Wibaut/samenwerkende PV’s

Persoonsnummer : ……..

Het geld moet je op bankrekening NL 23 INGB 0004 9095 52 t.n.v. PV Wibaut te Amsterdam
Datum
overmaken onder vermelding van je organisatiecode (of PV Wibaut), persoonsnummer en
26 maart 2018
Dalmatië 2018 en eventueel de opties.
Wil je meegaan naar de stedentrip in Kroatië (Dalmatië) van 19 t/m 24 oktober 2018, geef je dan
op via het inschrijfformulier Dalmatië 2018.
Het volledig ingevulde formulier kun je scannen/mailen naar p.schuitmaker@amsterdam.nl.
Je bent pas deelnemer als het inschrijfgeld is overgemaakt op bankrekening van de PV Wibaut.
Je aanmelding is compleet wanneer het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de betaling
binnen drie dagen ontvangen is.
Het aanmeldingsformulier samen met de betaling of de betaling samen met het
aanmeldingsformulier moeten binnen drie dagen compleet/ontvangen zijn.
Let op: Bij deze meerdaagse activiteit dient een kopie van geldig reisdocument(en) (ID-kaart
of paspoort) gelijktijdig te worden bijgevoegd.
Onvolledige aanvragen kunnen namelijk niet verwerkt/behandeld worden.
Deelname gebeurt op volgorde van binnenkomst complete aanmelding met kopie geldige
reisdocumenten en de bijbehorende betaling. Zoals altijd op basis van beschikbaarheid en wie het
eerst komt die het eerst maalt.
De inschrijving en genoemde prijzen voor de stedentrip naar Kroatië (Dalmatië) sluit op 21 april
2018 of zodra de limiet is bereikt.
De activiteit gaat door bij minimaal 30 deelnemers, er kunnen maximaal 40 deelnemers mee.
Informatie:
Voor aanvullende informatie of vragen over deze activiteit bel gerust M 06 52 48 02 18.
Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor vertrek naar Kroatië
(Dalmatië) de bevestigingsbrief met aanvullende informatie en de boardingpassen.
PV Wibaut
Bestuur
E: info@pvwibaut.nl | I: www.amsterdam.nl
Contactpersoon samenwerkende PV’s: Peter Schuitmaker (Waternet)

PV Wibaut Amsterdam

M 06 52 48 02 18

Postbus 1104

E: p.schuitmaker@amsterdam.nl

1000 BC Amsterdam
www.amsterdam.nl

Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma, met voor elk wat wils.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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