Vrijblijvend
reisplan
Kroatië 16-07-19 t/m 25-07-19

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de uitvoering en alle daaruit voortvloeiende zaken tussen de
klant en Reisopmaatje.nl zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze
website of op te vragen via info@reisopmaatje.nl.
Aan deze vrijblijvende offerte zijn geen rechten te ontlenen. Door snelle fluctuaties in prijzen in de
toerisme sector kan het werkelijke totaalbedrag lager of hoger uitpakken dan in dit reisplan genoemd.
Hierom raadt Reisopmaatje haar klanten aan zo snel mogelijk een beslissing te nemen over het
ontvangen reisplan.

Vluchtschema
Heenvlucht op 16 juli 2019

Terugvlucht op 25 juli 2019

18:45

09:20 Rijeka Airport
1 uur 50 minuten
11:10 Eindhoven Airport

20:25

Eindhoven Airport
1 uur 40 minuten
Rijeka Airport

Baggage vliegtuig
Aan boord mag mee; een handbagagekoffer van 10 kg (55 x 40 x 25 cm).

Huurauto
In het terminal gebouw van Rijeka Airport zijn de servicebalie’s van de autoverhuurbedrijven
te vinden. Je krijgt de beschikking over een Fiat 500 of een vergelijkbare auto. De auto wordt
met een volle tank aangeboden en dient weer met een volle tank te worden ingeleverd.
Neem onderstaande informatie goed door! De auto komt inclusief de volgende zaken:
▪
▪
▪
▪
▪

Aanrijdingsschadeverzekering (CDW)
Diefstalbescherming
Wettelijke aansprakelijkheid
Onbeperkt aantal kilometers
Luchthaventoeslagen

Bescherming tegen schade en diefstal
Verzekering van aanrijdingsschade en diefstalbescherming zijn voor deze auto inbegrepen.
Deze verzekering dekt diefstal van en schade aan het voertuig, met uitzondering van schade
aan of verlies van banden, voorruit, glas en onderstel.
Eigen risico
Het eigen risico voor schade aan de auto bedraagt €825,- (Incl. belasting) en het eigen risico
voor diefstal van de auto bedraagt €825,- (Incl. belasting). Zorg dat je bij het ophalen van de
auto voldoende reserve hebt op je creditcard voor het eigenrisicobedrag.
Aanbetaling
Bij het ophalen zal het autoverhuurbedrijf een borgsom van €1200,- aan je vragen. Dit
betreft een garantie die wordt ingehouden op je creditcard in het geval van schade aan of
diefstal van het voertuig. Dit bedrag wordt automatisch vrijgegeven als het voertuig tijdens
de huurperiode niet gestolen wordt of beschadigd raakt.
Leeftijd bestuurder
22 tot 70 jaar. Bestuurders in de leeftijdscategorie 18 tot 21 jaar betalen €12,- extra per dag
met een maximum van €60,- , inclusief 25% belasting. De extra kosten reken je zelf af aan de
verhuurbalie, wanneer je het voertuig ophaalt.
Rijbewijs
Een geldig rijbewijs dat minimaal 2 jaar is gebruikt, zonder belangrijke aantekeningen.
(naam), Kroatië
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Extra bestuurder
Voor een bedrag van €8.75 per dag met een maximum van €87,50, inclusief 25% belasting,
kan je een extra bestuurder aan de autohuur toevoegen. Dit reken je zelf af aan de
verhuurbalie, wanneer je het voertuig ophaalt.
Formulier(en) met ID
Een geldige ID met foto (paspoort of nationale ID).
Verzekeringsdekking
▪ Verzekering van aanrijdingsschade (CDW): Inclusief 25% belasting; Eigen risico €825,▪ Diefstalverzekering (TW): Inclusief 25% belasting; Eigen risico €825,▪ Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA): Inclusief 25% belasting
Het eigen risico is het bedrag dat is vastgesteld door de autoverhuurder en bij je in rekening
kan worden gebracht in geval van schade aan/diefstal van het voertuig. Schade aan of verlies
van banden, voorruit, glas en onderstel wordt mogelijk niet gedekt door de CDW
(verzekering van aanrijdingsschade). Controleer dit bij de verhuurder aan de balie.
Premium dekking
Het is mogelijk een premium dekking af te sluiten van €12,- per dag. Onder deze dekking
vallen de volgende zaken:
▪
▪
▪

Terugbetaling van borg bij schade of diefstal
Schade aan banden, ramen, spiegels en wielen meeverzekerd
Sleuteldekking en persoonljike bezittingen

LET OP: Wij bevelen met klem aan dat je foto’s maakt van het voertuig voordat je de sleutel
in ontvangst neemt. Het liefst met de autoverhuurmedewerker zichtbaar op de foto. Zo kan
je altijd bewijzen dat eerder niet geziene schade al aanwezig was voor de huurperiode.

Reisschema
We zijn ons ervan bewust dat je aangaf gedurende de gehele vakantie een vast stekje te
willen hebben. Deels hebben we hier ook gehoor aan gegeven! Helaas is Kroatië zo
langgerekt dat het onmogelijk is om vanuit één uitvalsbasis al het moois dat Kroatië te
bieden heeft, te ontdekken. Daarom is gekozen voor onderstaand reisschema. We hebben
accomodaties gekozen die voldoen aan al jouw wensen, en we durven bijna met zekerheid
te zeggen dat de accomodaties in Pula en Grebaštica wel als een vast stekje zullen
aanvoelen!

Pula (Istrië) 16-19 juli

Plitvicemeren 19-20 juli

Grebaštica (Šibenik) 20-25 juli
(naam), Kroatië
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Pula (16-19 juli)
Apartments Ana
De accomodatie ligt in Pula, op het Kroatische schiereiland Istrië. De apartementen zijn
uitgerust met airconditioning, een balkon, een badkamer en een keukentje. In de gehele
accomodatie is gratis WiFi beschikbaar. De accomodatie biedt ook een buitenzwembad, een
tuin en barbequefaciliteiten. Klik hier voor de website van de accomodatie.
Istrië is het grootste schiereiland in de Adriatische Zee en ligt tussen de Golf van Triëst en de
Kvarner. Het is een van de meest veelzijdige regio’s van Kroatië. Zo zijn er prachtige
stranden, romantische havenstadjes, een adembenemende binnenlandse natuur, die aan de
Provence en Toscane doet denken, en azuurblauw water te vinden. Vanuit de accomodatie
zijn alle hoogtepunten gemakkelijk met de huurauto te bereiken.
Alle apartementfaciliteiten:
•
•
•
•
•
•
•

Balkon
Patio
Uitzicht op de tuin
Satelietkanalen
Flatscreen-tv
Airconditioning
Zithoek

(naam), Kroatië

•
•
•
•
•
•
•

Verwarming
Eigen ingang
Bank
Zwembad
Kledingkast
Droogrek
Haardroger

•
•
•
•
•
•
•

Koelkast
Waterkoker
Koffiezetapparaat
Broodrooster
Kookplaat
Keukengerei
Beddengoed
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Plitvicemeren (19-20 juli)
Pension Melody
De accomodatie ligt in Dreznik, op 10 kilometer afstand van de sprookjesachtige
Plitvicemeren. In het pension is elke kamer uitgerust met een bureau, een badkamer met
gratis toiletartikelen en een balkon. In het gehele pension is gratis WiFi beschikbaar. Het
pension biedt ook barbequefaciliteiten.
De Plitvicemeren zijn één van de mooiste natuurwonderen van Europa. Dit nationale park
werd in 1979 op de werelderfgoedlijst van UNESCO gezet en trekt jaarlijks vele duizenden
bezoekers. Het park bestaat uit 16 meren die tot wel 46 meter diep kunnen zijn. Daarnaast
zijn er 90 watervallen te vinden, waarvan de hoogste 78 meter hoog is. Naast het water
bestaat het park ook uit bossen met sparren van 50 meter hoog. Het park kent
kilometerslange wandelpaden, rondvaartboten en een treindienst die je van de ene kant van
het park naar de andere kant brengt.
We raden aan op 19 juli vroeg te vertrekken uit Pula en onderweg te stoppen in de
havenplaatsen Opatija en Rijeka. Als het er qua tijd in past, is het ook nog erg leuk om een
kijkje te nemen op het eiland Krk. De host van Pension Melody heeft er geen problemen mee
als jullie later op de avond arriveren. Gebruik 20 juli om de Plitvicemeren te ontdekken!
Alle kamerfaciliteiten:
•
•
•
•

Balkon
Flatscreen-tv
Strijkvoorzieningen
Zithoek

(naam), Kroatië

•
•
•
•

Ventilator
Beddengoed
Muskietennet
Kledingkast

•
•
•
•

Droogrek
Haardroger
Koelkast
Waterkoker
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Grebaštica (20-25 juli)
Vila Visnjic
De accomodatie ligt in de provincie Šibenik-Knin. De villa is gelegen aan zee met een eigen
toegang en afdaling naar het water. Vanaf het balkon heb je een prachtig uitzicht op de zee
en de zonsondergang. Daarnaast heeft de villa een buitenzwembad en ligt het in een zeer
rustig kustplaatsje. Op 300 meter afstand bevindt zich een bar. De villa beschikt over vijf
appartementen. Alle apartementen beschikken over een volledig uitgeruste keuken met een
koelkast en een waterkoker.
De accomodatie is een uitstekend startpunt voor nabijgelegen steden zoals Šibenik,
Primošten, Trogir, Zadar, Split of het natuurpark Krka. Uiteraard is de villa ook heel geschikt
voor een dagje luieren en genieten van de Middelandse Zee.
Alle appartementfaciliteiten:
•
•
•
•
•
•

Balkon
Patio
Uitzicht op zee
Flatscreen-tv
Strijkijzer
Zithoek

•
•
•
•
•
•

Eigen ingang
Kledingkast
Droogrek
Schoonmaakmiddelen
Koelkast
Keuken

•
•
•
•
•
•

Eetgedeelte
Keukengerei
Koelkast
Waterkoker
Kookplaat
Beddengoed

Klik hier voor de website van de accomodatie. (Wij boeken niet via AirBnb.)
(naam), Kroatië
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Prijzen

Per persoon

Totaal

€629,-

€1.258,-

Hoe verder?
Boeking
Laat zo snel mogelijk weten of je bovenstaand reisplan ziet zitten. Zodra je groen licht geeft
krijg je een factuur toegestuurd op jouwemail@email.com. Naast de factuur ontvang je ook
een betaalverzoek van Certo Escrow (info@certo-escrow.com). Certo Escrow is een door De
Nederlandsche Bank (DNB) goedgekeurde garantieregeling die jouw betaling waarborgt tot
één dag na het einde van je reis. Reisopmaatje ontvangt dus pas de betaling wanneer jij
weer veilig en vol prachtige vakantieverhalen bent teruggekeerd. Het is mogelijk dit
betaalverzoek via iDEAL of overboeking te voldoen. We willen je vriendelijk verzoeken dit zo
spoedig mogelijk te doen, om zo prijsfluctuaties te voorkomen. Zodra wij het te betalen
bedrag ontvangen hebben, ontvang je van ons een betaalbevestiging en zal de pakketreis
geboekt worden.
Lees hier meer over de betaaloplossing die wij gebruiken!
Levering
Zodra de pakketreis geboekt is ontvang je van ons jouw boekingsbevestiging met
boekingsnummer. Vervolgens krijg je alle reisbescheiden (vliegtickets, accomodatie
vouchers, huurauto voucher en reisgids) digitaal en in een verzegelde enveloppe
toegestuurd.
In het buitenland
Eenmaal op vakantie geniet je van een 24/7 conciërge service! Wij zijn altijd te bereiken als
jouw persoonlijke conciërge voor vragen, extra reiswensen of assistentie. Zo weet je zeker
dat je er nooit alleen voor staat!

Zie de volgende pagina voor een impressie van de reisroute.

(naam), Kroatië
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A Pula

(naam), Kroatië

B Plitvicemeren

C Grebaštica
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