


ADRIATISCHE
KUSTCRUISE

Van 17 tot en met 24 september maken we met een schip voor een 180-tal passagiers een heel 
bijzondere cruise langs de Adriatische kust. 

We vliegen vanuit Oostende (!) naar Kroatië, en van daaruit volgen we een unieke vaarroute. 
We gaan van Dubrovnik richting Albanië, en van daar varen we ook naar Corfu en Montenegro. 

Een cruise die je nergens anders zult vinden. Een reis volledig in het Nederlands begeleid, en met 
een schip, speciaal voor Focus & WTV gecharterd.



Tijdens deze unieke cruise doen we vier landen aan 

langs de Adriatische kust! 

We komen erachter waarom Dubrovnik de ‘parel 

van de Adriatische zee’ wordt genoemd, we wan-

delen langs de restanten van het communisme in 

Tirana, ontdekken dat Albanië bijna voor 40 pro-

cent uit beschermd natuurgebied bestaat, en we 

merken ook dat het land uitzonderlijke archeologi-

sche sites heeft, zoals Butrint. 

We varen naar het Griekse Corfu, waar we onder 

andere het paleis van Sissi gaan bezoeken, en we 

ontdekken de oude stad Stari Bar in Montenegro.

Onze cruise sluiten we af met een schitterend stuk-

je varen in de Baai van Kotor. Een plek die niet voor 

niets werd opgenomen op de lijst met ’s werelds 

mooiste baaien.

WAT MAG JE VERWACHTEN? 

ONZE TROEVEN 

• We vertrekken vanaf de luchthaven van Oos-
tende met een eigen vliegtuig. 

• Dit is een unieke cruise met een 5-ankers- 
cruiseschip, exclusief voor de kijkers van Focus 
& WTV gecharterd. Zo leer je makkelijk men-
sen uit je eigen streek kennen.

• Een speciaal voor onze kijkers uitgestippelde 
route. 

• Alles in je eigen taal

• Audiogidsen tijdens de excursies

• Gratis wifi aan boord

• Focus en WTV voorzien enkele verrassingen 
voor hun kijkers…

• Focus & WTV maken enkele reportages aan 
boord, die je achteraf krijgt - een mooie herin-
nering!

• Dit schip van de Franse rederij CroisiEurope  
heeft een prima Franse keuken.  
Je reist in volpension, en ook alle dranken 
zijn inbegrepen (behalve deze op de speciale 
kaart)



ONZE 
REISROUTE

Dag 1 - donderdag 17 september
OOSTENDE - DUBROVNIK

KROATIË

ITALIË

MONTENEGRO

ALBANIË

GRIEKENLAND

DUBROVNIK

BAR

DURRES

SARANDA

CORFU

VLORE

’s Morgens hebben we afspraak op de luchthaven 

van Oostende, van waar we vertrekken met een 

chartervlucht naar Dubrovnik. 

We komen tegen de middag aan, en we brengen 

je meteen naar het Unesco geklasseerde stadscen-

trum. Over je koffers hoef je je geen zorgen te ma-

ken, die worden naar het schip gebracht. 

Intussen hebben wij alle tijd om vrij te lunchen, en 

om het stadscentrum alvast wat te verkennen. Het 

is hier heerlijk struinen over de Stradun, de hoofd-

straat, je kunt ook de kleine straatjes verder verken-

nen, een terrasje doen of genieten van het uitzicht. 

Of je kunt het ook wat ‘hoger’ gaan zoeken, en een 

wandeling maken over de stadsmuren. Een kleine 

2km is dat. Het is iets wat we iedereen kunnen aan-

raden! 

   

In de late namiddag is er een transfer naar het 

schip. We nemen onze kajuiten in, en maken bij de 

welkomstcocktail kennis met de bemanning. 

’s Avonds genieten we uiteraard van ons eerste di-

ner aan boord. Het schip blijft liggen in Dubrovnik. 

Wie dus zin heeft om nog even de stad in te trek-

ken, kan dat zeker doen! 
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Dag 2 - vrijdag 18 september
DUBROVNIK

Vandaag maken we er een dagje Dubrovnik van. 

En zoals je gisteren al merkte, heeft Dubrovnik een 

unieke ligging. De stad ligt op een schiereiland, aan 

de voet van een kalksteengebergte en is omringd 

door heel wat groen. De reeks ‘Game of Thrones’ 

werd hier niet voor niets gefilmd… 

Tegelijkertijd is deze stad ook een strategische plek 

en dat heeft de voorbije eeuwen dan weer voor heel 

wat bezetters gezorgd… ’s Morgens neemt een gids 

ons op sleeptouw door Dubrovnik om ons het hele 

verhaal te doen. 

Zo bezoeken we het Dominicanenklooster (1225) 

en zijn museum met religieuze kunst en waardevol-

le schilderijen. We gaan ook naar het Paleis van de 

Rector, wat vroeger de zetel van de regering was, 

en wat intussen omgevormd werd tot een museum 

over het verleden van de stad. In de kathedraal zien 

we de relikwieën van de patroonheilige en schilde-

rijen uit het atelier van Titiaan. En verder is er het 

paleis Sponza, de fonteinen van Onofrio, en nog 

enkele andere historische gebouwen. 

Winkelen in Dubrovnik? Alsnog de wandeling over 

de muren van de stad maken, zonnen, een terrasje 

doen, kajakken of oesters gaan proeven in de ha-

ven? Je hebt er in de namiddag alle tijd voor. 

’s Avonds is er diner aan boord, terwijl het schip 

koers zet naar Albanië. 
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Dag 3 - zaterdag 19 september
DÜRRES - TIRANA
Deze excursie is inbegrepen

We vertrekken vroeg vandaag voor onze  dagexcur-

sie in Tirana, de hoofdstad van Albanië. 

Bijna 50 jaar lang, tot in 1992, leefde dit land onder 

het communisme, en dat laat z’n sporen na, ook in 

de architectuur van de hoofdstad. Vandaag krijg je 

een perfecte inleiding op dat deeltje van de geschie-

denis. 

Zo bezoeken we de Piramide, die ooit bedoeld was 

als mausoleum voor de dictator. 

We lopen door de wijk Blloku, waar de communis-

tische leiders woonden, en de rest van het volk niet 

toegelaten werd. Vandaag is deze wijk trouwens een 

levendige uitgaansbuurt. 

We trekken ook naar het Skanderberg plein, waar 

heel wat belangrijke gebouwen staan, met elk hun 

eigen verhaal. We ontdekken de vele bunkers. En-

ver Hoxha liet er tijdens zijn beleid 700.000 bouwen.  

Eén van die nucleaire bunkers werd omgebouwd tot 

een bijzonder museum, en ook dat bezoeken we. 

We ervaren de tijd van toen in de Komiteti bar, een 

communistisch café, waar we iets gaan drinken. 

En uiteraard genieten we ook van het stadsleven 

zelf… Het wordt een goedgevulde, boeiende dag 

met een lunch ter plaatse.
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Dag 4 - zondag 20 september
SARANDA

Van de hoofdstad van Albanië gaan we naar 

Saranda – het uiterste zuiden van het land voor de 

natuur en een heel ander stukje geschiedenis: Het 

nationaal park ‘Butrint’. Dat is een onwaarschijnlij-

ke archeologische site. Deze plek omvat maar liefst 

4000 ha aan werelderfgoed! 

Butrint zou zo’n 2400 jaar geleden gesticht zijn door 

vluchtelingen uit de stad Troje, die hier een gunstig 

teken kregen. De stad werd een bekende tussenstop 

op handelsroutes. Het was eerst een Griekse kolonie, 

met op de heuvel de Akropolis, en met aan de voet 

daarvan een theater. Daarna werd het een Romeinse 

stad, en aansluitend werd het ook overheerst door 

Byzantium en Venetië. Allemaal lieten deze volkeren 

hun sporen achter, en net dat maakt deze site van-

daag de dag tot een ongeloofl ijk boeiende plek…

In de namiddag gaan we naar de middeleeuwse stad 

Gjirokaster, wat ook wel de Stenen Stad wordt ge-

noemd. Die stad ligt tegen de oostelijke helling van 

de grote bergen en is opgebloeid rond het kasteel 

uit de 4e eeuw, nu het grootste kasteel van het land. 

Het meest opvallende kenmerk van Gjirokaster is het 

overvloedige gebruik van steen als bouwmateriaal 

van de huizen, die lijken op kleine forten, en de ge-

plaveide straten die naar de bazaar leiden. 

In het kasteel, dat we gaan bezoeken, is het wapen-

museum gevestigd met een wapenverzameling van 

de prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog. 

Vanaf deze hoogte heb je een schitterend uitzicht 

over de stad en de vallei van de Drinos. De gastrono-

mie van Gjirokaster heeft trouwens ook een goede 

reputatie, wat je wel zult merken tijdens de degusta-

tie van de lokale producten. 
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Dag 5 - maandag 21 september
CORFU
Deze excursie is inbegrepen

Op zo’n 2km van Albanië ligt het Griekse eiland 

Corfu. Wist je dat keizerin Elisabeth (die we beter 

kennen nog als ‘Sissi’) hier nog gewoond heeft? 

Eind 19de eeuw bouwde ze hier het Achilleion, een 

paleis dat vernoemd werd naar haar Griekse lieve-

lingsheld, Achilles. Dat paleis is versierd, net zoals de 

tuinen, met talrijke antieke standbeelden. Een gids 

neemt ons mee in het verhaal van Sissi, en ze vertelt 

ons uiteraard ook meer over de Griekse mythologie.

Zo neemt ze ons ook mee naar een schitterend uit-

zichtpunt op het schiereiland Kanoni. Hier zie je 

twee eilandjes liggen. Het eiland waar het klooster 

van Vlacherna staat en het beroemde eiland Ponti-

konissi (Muizeneiland) met de kerk van de Pantocra-

tor. Volgens de legende zou dit eiland het mythische 

schip van Odysseus zijn. Die had de god Poseidon zo 

kwaad gekregen dat hij zijn schip in steen verander-

de.

We eindigen onze ochtend met een wandeling door 

het oude centrum van Corfu, dat ligt tussen 2 burch-

ten, is omgeven door omwallingen, en lijkt een aan-

eenrijging te zijn van kleine straatjes en steegjes met 

heel wat leuke winkeltjes. We zien onder meer de 

16de eeuwse kerk van St.-Spyridon, het meest be-

roemde monument van de stad. Aan de binnenkant 

hiervan zijn er heel wat byzantijnse iconen te zien.

We lunchen aan boord, en in de namiddag hebben 

we vrije tijd. Ideaal om zelf verder de vele straatjes in 

de oude stad te gaan verkennen..

’s Avonds genieten we van ons diner aan boord, ter-

wijl we verder varen naar een laatste stukje ‘Albanië’ 

– Vlorë. 



Dag 6 - dinsdag 22 september
VLORË

Hadden we je al verteld dat bijna 40% van Albanië 

beschermd natuurgebied is? 

Het spreekt voor zich dat we je ook dat stukje van 

het land laten zien. We trekken er een dagje op uit! 

We rijden naar het noorden van Vlorë, van waaruit 

we het eilandje Zvërnec kunnen bereiken. Dat eiland 

is makkelijk te herkennen aan het grote aantal den-

nen. Om het eiland te bereiken wandelen we een 

270 meter lange brug over. Wat een uitzicht! 

Dit kleine eiland herbergt het goed bewaard geble-

ven 13e eeuwse Byzantijnse klooster van de heilige 

Maria. Dat klooster werd achtergelaten tijdens de 

communistische periode in Albanië, maar al snel na 

de val van het systeem, was het opnieuw bewoond. 

Het werd vernoemd naar de heilige Maria, en ieder 

jaar, op 15 augustus, starten mensen een pelgrim-

stocht naar hier om de verjaardag van de heilige te 

vieren. 

Op het kerkhof van dit eiland ligt de vrouw begraven 

die in 1912 de originele vlag van de onafhankelijk-

heid van Albanië maakte. 

Dat brengt ons meteen ook op de volgende plek in 

Vlorë – het plein van de vlag, waar het onafhanke-

lijkheidsmonument van het land staat. We komen 

voorbij de 16de eeuwse Muradie Moskee, en gaan 

verder naar Kuzum Baba, een natuurlijk terras uitge-

houwen door de zee, gelegen op een heuvel boven 

de stad Vlorë. 

Van daaruit zetten we koers richting Llogara National 

Park, het meest bezochte natuurpark in Albanië. Dat 

wordt enerzijds omgeven door talrijke bergketens en 

anderzijds door de Ionische zee. 

In één van de bossen staat de zogenaamde ‘Pisha 

Flamur’ of ‘vlagden’, een eeuwenoude boom, gebo-

gen door de wind in de vorm van een vlag. 

Genieten van de natuur en de uitzichten, dat gaan 

we doen vandaag, en uiteraard ook van de plaatselij-

ke keuken – want Llogara heeft heel wat streekspe-

cialiteiten!

’s Avonds genieten we van ons diner aan boord, ter-

wijl we verder varen naar Montenegro…
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En na Albanië, wat letterlijk “Het land van de witte 

bergen” betekent, gaan we naar dat van de ‘zwarte 

bergen’ – Montenegro.

Hier trekken we naar het dorpje ‘Bar’, dat aan de 

voet van de berg Rumija ligt. Vandaag is dat bene-

den, aan de kust, maar vroeger lag die stad hoger. 

En dat deel, die oude stad, of ‘Stari Bar’, gaan we 

ontdekken. Die zou in de 6de eeuw gesticht zijn als 

Romeinse vestigingsplaats. In de eeuwen erna werd 

het stadje veroverd door Venetianen, Serven, Hon-

garen en Ottomanen. Tussen de ruïnes van het oude 

fort zie je de verschillende invloeden van die over-

heersers. Zo werd in de 16de eeuw, onder de Ot-

tomanen, een schitterend aquaduct gebouwd. Het 

uitzicht hier is ongelooflijk! 

Na een bezoek aan die historische kern, wandelen 

we terug naar beneden, naar Bar, waar de inwoners 

ons graag meer vertellen over hun olijfolie, confitu-

ren, honing, en andere specialiteiten. 

Je kunt ook een genieten op één van de terrasjes of 

es snuisteren in één van de winkeltjes. 

We keren terug naar ons schip voor de lunch, en in-

tussen varen we naar de Baai van Kotor. Een plek die 

niet voor niets werd opgenomen op de lijst van 

’s werelds mooiste baaien. 

We genieten van het varen, de uitzichten, en een 

drankje op het bovendek… 

Dag 7 - woensdag 23 september
BAR, BAAI VAN KOTOR - DUBROVNIK



Vertrekdag vandaag. Na het ontbijt, ontschepen we, 

en van Dubrovnik vliegen we terug naar Oostende…

INBEGREPEN 

• Vluchten Oostende-Dubrovnik en 
Dubrovnik-Oostende 

• Transfer luchthaven/schip/luchthaven

• Begeleiding door ons reisteam

• Cruise zoals beschreven, in de gekozen kajuit, 
in volpension vanaf avondmaal  dag 1 t.e.m. 
het ontbijt op dag 8

• Welkomstcocktail

• Alle dranken aan boord – zowel tijdens de 
maaltijden, als in de bar. Met uitzondering 
van champagne en dranken van de speciale 
wijnkaart. 

• 2 excursies: De dagexcursie ‘Tirana’ en de 
excursie ‘Corfu en het Achilleion’. 

• Galadiner

• BTW,  huidige taksen, reisbijstandsverzekering 
en garantiefonds 

• Persoonlijke uitgaven

• Lunch dag 1 en 8

• Dranken van de speciale wijnkaart en cham-
pagne

• Vrijblijvende fooien voor gids en 
chauffeur

• Andere, facultatieve excursies 

• Annuleringsverzekering 

NIET INBEGREPEN
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Dag 8 - donderdag 24 september
DUBROVNIK - OOSTENDE

Dag 7 - woensdag 23 september
BAR, BAAI VAN KOTOR - DUBROVNIK



LA BELLE DE 
L’ADRIATIQUE 
*****

ONS SCHIP

De Belle de l’Adriatique is een gezellig 

cruiseschip op mensenmaat. 

Het schip biedt plaats aan 198 gasten. 

Ze behoort tot de vloot van de Franse 

rederij Croisimer, een onderdeel van 

CroisiEurope. Ze vaart langs de kusten 

van de Adriatische Zee. 

• Bouwjaar: 2007

• Lengte: 110 meter

• Aantal dekken: 5

• Capaciteit: 198 passagiers

FACILITEITEN AAN BOORD

• De gastronomie is een grote troef van deze 
cruise! Een enkele avonddienst wordt aan-
geboden aan de passagiers, zodat iedereen 
zeker voldoende tijd heeft om de prachtige 
steden te ontdekken. Dankzij de grote pano-
ramische ramen kun je optimaal genieten van 
het uitzicht. De chef-kok biedt een interna-
tionale keuken aan met een vleugje lokale 
smaken.  

• Naast het restaurant is er ook een groot salon 
met dansvloer, een pianoramabar met TV, een 
bibliotheek en een souvenirwinkel. Er is een 
groot zonnedek met voldoende ligstoelen. 

• Er zijn twee jacuzzi’s op het zonnedek aan de 
voorkant van het schip en fitnessapparatuur 
(elliptische fietsen) aan de achterkant van het 
schip.

• Het schip beschikt over een lift. 

• Er is gratis wifi aan boord. 

• En op het hele schip en in elke hut is er air-
conditioning voorzien. 



• Bouwjaar: 2007

• Lengte: 110 meter

• Aantal dekken: 5

• Capaciteit: 198 passagiers

KAJUITEN

• Inrichting : alle kajuiten hebben buitenzicht 
en zijn uitgerust met een douche en WC, 
satelliet-tv, haardroger, kluis, radio, individuele 
centrale verwarming of airconditioning, 220V 
stopcontacten, wifi  internet.

• Bovendek : 29 kajuiten

• Inschepingsdek : 22 kajuiten

• Hoofddek : 25 kajuiten met patrijspoort

• Benedendek : 24 tweepersoonskajuiten met 
patrijspoort
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PRIJS IN EURO PER PERSOON
La Belle de l’Adriatique *****

Op basis van dubbele bezetting. 
Het single supplement in daarvoor voorziene kajuiten: € 795

Benedendek € 2.230

Hoofddek € 2.450

Inschepingsdek € 2.550

Bovendek € 2.650

PRIJS EXTRA EXCURSIES IN EURO PER PERSOON

Excursie Op voorhand Ter plaatse

Geleid bezoek aan Dubrovnik € 42 € 56

Geleid dagbezoek aan Tirana (inbegrepen) - -

Butrint € 31 € 41

Gjirokaster € 36 € 48

Corfu en het Achilleion (inbegrepen) - -

Transfer heen - en terug naar Corfu stad € 20 € 20

Dagexcursie Vlorë en de Albanese Kust € 55 € 73

Stari Bar € 32 € 42



INFO & RESERVATIE
Focus en WTV organiseren op twee momenten een infoavond waarop je meer te weten komt over onze 
cruise en waarop een Thalassa team aanwezig is om op al je vragen te antwoorden!

• 12 maart Mercure Roeselare

• 17 maart Kusttheater ‘t Colisée Blankenberge

Contacteer voor reservatie de medewerkers van Thalassa. Dat kan op verschillende manieren:

• Via telefoon op 059 / 80 29 21

• Ga langs in hun kantoor:
Thalassa Reizen & Cruises 
Vindictivelaan 6 - Oostende.

• Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag 
van 09u00 - 12u30 en van 13u30 - 18u00 
Zaterdag van 09u00 - 12u00


