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Inleiding 
We maken een autocarreis in de regio Italië en Kroatië waar de focus gelegd wordt op 
mindfullness. Dit wil zeggen dat de reizigers doorheen de dag geen toegang zullen hebben tot 
sociale media. Er zal wel een moment of meerdere in de dag zijn waarop ze even de gsm 
mogen gebruiken, maar de focus is tot rust komen en genieten van het moment zonder 
afleiding. Om de vaak gestelde vraag te beantwoorden nemen we een professionele fotograaf 
mee als reisbegeleider om alle mooie momenten doorheen de reis vast te leggen. We zullen 
deze levensstijl combineren met het gezonde aspect en dus ook een aantal sporten beoefenen 
zoals het suppen, yoga, … om volledig te relaxeren. 
Aan het begin van de reis krijgt elke deelnemer een eigen notebook. Zo kunnen ze, zonder 
hun gsm te gebruiken, toch alle memorabele momenten neerschrijven. Ze gaan dit doorheen 
de reis ook kunnen gebruiken bij enkele activiteiten. 
Dit wordt een soort van dagboek waarin ze alles kunnen schrijven dat ze moeten onthouden, 
wat ze van bepaalde activiteiten vonden, … 
We verblijven op verschillende locaties, soms aan het strand waar we de relaxte sfeer volledig 
kunnen doortrekken, soms in het midden van de natuur, … Van hieruit gebruiken we de 
autocar om uitstappen te doen bijvoorbeeld naar de hoofdstad, … 

 

 
Enkele goals: 

• ‘Out of the box’ denken 
• Nieuwe mensen, culturen, sporten, gewoontes leren kennen  
• Eigen grenzen gaan opzoeken 
• Onvergetelijke reis aanbieden  

 
 
Motivatie: onze generatie is vergroeid met sociale media en het pronken met hun reizen. Met 
dit concept willen we hiervan afstappen en de focus leggen op het hier en nu. Genieten zonder 
de druk te hebben om van alles de perfecte foto te hebben zodat iedereen ziet dat je de 
perfecte reis hebt gehad. Door dit element weg te nemen hopen we een soort rust te creëren 
bij de reizigers. We willen vooral dat het een hechte groep wordt die een onvergetelijke reis 
beleeft en dit idee meeneemt naar andere reizen. De sociale media zijn iets waar we mee 
opgegroeid zijn en dus zeer moeilijk om aan de kant te schuiven. We hopen dan ook dat dit 
een start is voor velen om dit toch te appreciëren en ook door te geven aan hun omgeving. 
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Een goede mentale gezondheid is de dag van vandaag niet meer vanzelfsprekend en jongeren 
krijgen het er ook steeds moeilijker mee. Onder andere door de druk van school maar ook hun 
sociaal leven en hoe het wordt beïnvloed door sociale media. 
Er ligt een zware druk op hun schouders en wij vinden dat ze even een rustgevende vakantie 
verdienen vol ontspanning, sport en plezier. 
 
Het is een reis om jongeren opnieuw te motiveren, hen helpen met obstakels die ze onderweg 
tegenkomen op hun pad naar volwassenheid en hen even de dagelijkse sleur van het leven 
doen vergeten. 
 
Dit doen we aan de hand van een heel gevarieerd aanbod met onder andere sport, cultuur, 
wellness en ontspanning. 
 
Hierdoor is de autocarreis eveneens ook een soort detox van sociale media en alles daarrond. 
Het doel is om de deelnemers zo weinig mogelijk op hun smartphone te zien en meer tijd 
steken in de mensen rond hen (de andere deelnemers), een nieuwe omgeving opnemen en 
deze niet meer alleen door hun schermpje bekijken. 
 
Toch kunnen we hun normale leefwereld en dagelijkse routines niet zomaar afnemen. 
Zo beschikken we over een persoonlijke fotograaf die ons vergezelt op de reis en ervoor zorgt 
dat er nog steeds leuke herinneringen worden vastgelegd op beeld. 
 
Hieronder vindt u de link naar onze website. Op de website vindt u alle info terug i.v.m. het 
reisprogramma, de accommodaties, vervoersmiddelen, … De gehele website is ook gecreëerd 
in onze eigen huisstijl waardoor we er een mooi geheel van maken. 
 
Hier kunt u onze website raadplegen: https://r0786174.wixsite.com/croatiaunplugged  
 
 
Reisformaliteiten 
Info land 
Motivatie:  
Kroatië is een subtiele mix van Centraal-Europese, Mediterrane en Oost-Europese invloeden. 
Er hangt een ontspannen “vibe” en het is er moderner, levendiger en meer ‘trendy’ dan in de 
klassieke vakantiebestemmingen zoals Spanje of Frankrijk. 
 
Het is een nieuwe opkomende bestemming.  
Ieder jaar komen er natuurlijk meer en meer toeristen naar Kroatië, maar in plaats van steeds 
maar meer ruimte te creëren voor toerisme, wil men hier juist massatoerisme voorkomen. 
Hier vind je nog genoeg plekken om helemaal tot rust te komen wat ideaal is voor onze “detox 
reis”. 
 
Kroatië heeft voor iedereen iets te bieden. Het is een land van contrasten: er is luxe maar ook 
eenvoud, voor natuurliefhebbers heb je er bergketens, stranden en meren, een 
kilometerslange kustlijn en een groot aantal natuurparken. Ook cultuurliefhebbers kunnen 
zich helemaal uitleven in de drukke steden en in het grote aanbod van UNESCO 
werelderfgoed. Het kan er allemaal. 

https://r0786174.wixsite.com/croatiaunplugged
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Het is ook het perfecte land voor een autocarreis.  
Het is een niet al te groot land dus er hoeven nooit echt te grote afstanden afgelegd worden. 
De wegeninfrastructuur is er van goede kwaliteit: wegen zijn goed aangelegd, goeie 
bewegwijzering, geen tolwegen, rustige weggebruikers, … 
 
Het land heeft ook uitstekende accommodatievormen voor jongeren. 
In totaal vind je er meer dan 200 campings langs de Adriatische kust. 
Kroatische campings hebben al vele onderscheidingen gewonnen en het land staat dus niet 
voor niets bekend als één van de beste kampeerlanden van Europa. 
 
Ook is er zeker en vast geen gebrek aan hostels.  
Er zijn in de steden hostels van alle soorten, prijzen en comfort: Je hebt er de moderne hostels 
van bekende ketens die gevestigd zijn in de steden tot kleinschaligere hostels nabij stranden 
of net buiten het centrum waar je bij de lokale bevolking kunt verblijven. 
 
De prijzen in restaurants en cafés maar ook voor activiteiten en accommodatie zijn er 
verrassend laag. Het is een relatief goedkope bestemming. 
Je kunt al genieten van een pizza en een drankje voor slechts 10 euro per persoon. 
 
Bij het zoeken naar een bestemming die geschikt is voor sportieve vakanties kom je direct 
terecht bij Kroatië. Er zijn talloze mogelijkheden voor sporten zowel aan land als aan zee. 
Het landschap is perfect voor actieve vakanties. 
Er zijn verschillende rivieren waar je prima kunt raften, een groot fiets- en 
mountainbikenetwerk, vele duiklocaties … 
Ook qua nachtleven kan Kroatië makkelijk meekomen met andere populaire 
vakantiebestemmingen in Europa. Alle grotere steden en populaire badplaatsen hebben een 
bruisend nachtleven. 
 
Als laatste mag het milde mediterrane klimaat natuurlijk niet ontbreken. Met 2500 zonne-
uren per jaar is het een van de zonnigste bestemmingen van Europa. Mooi weer 
gegarandeerd dus. 
 
Kroatië is een bestemming waar vaak niet aan gedacht wordt wanneer men op vakantie gaat. 
Dit is een zeer mooie bestemming op vlak van natuur, maar niet zo gekend als bijvoorbeeld 
Spanje, … Met onze busreis willen we dit land in de kijker zetten en hier aandacht naar trekken 
bij jongeren. Dit is de perfecte bestemming wanneer je op zoek bent naar een vakantie waarin 
sport en natuur gecombineerd worden met ontspanning aan het strand, … en cultuur.  
 
We combineren deze reis ook met Italië, specifieker de regio Süd-Tirol. Deze regio hebben we 
gekozen omdat deze goed gelegen is op de route. Deze stop gebruiken we ook als tussenstop 
zodat alles conform de regels is van de rij- en rusttijden van de chauffeurs. We zorgen er zo 
ook voor dat de reizigers niet te lang aan een stuk op de bus moeten zitten. Deze regio was 
dan ook de beste om geen omweg te moeten maken. Dit is een zeer rustige regio en ook zeer 
natuurrijk, dit sluit perfect aan bij onze planning en het concept van onze reis. Doordat deze 
regio gekend is bij het wintertoerisme zijn de meeste accommodaties voorzien van een spa-
faciliteiten, … We hopen hiermee de toon te zetten voor onze reis.  
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Welk doel 
Sport, spa, sun 

• Anti social media reis 
• Professionele fotograaf 
• Playlist, activiteiten op bus 
• Sporten: raften, yoga, fietsen, watersporten 
• Disconnecting 

 
Doelgroep 
Voor onze doelgroep focussen we ons vooral op jongeren die studeren of gedaan hebben met 
hun middelbare opleiding. Dit vooral omdat onze reis buiten de vakanties valt en deze groep 
dan nog vakantie heeft. Deze groep is ook het hardst vergroeid met hun gsm en sociale media. 
Ze hebben vaker moeilijkheden op mentaal vlak, maar durven hier nog niet voor uit te komen. 
Op deze reis kunnen ze hieraan werken zonder dat ze hier echt voor moeten uitkomen. Dit zal 
voor velen een aangename oplossing zijn en zo weten ze ook dat ze niet alleen zijn.  
 
Voor onze marketingtools hebben we bewust gekozen dit te doen via social media. Onze 
doelgroep is hieraan verslaafd, we verwachten via deze weg onze doelgroep het best te 
bereiken. De doelgroep waar wij ons op focussen is deze die zich bewust is van het probleem, 
maar hier nog niets aan heeft gedaan. Zo zullen ze dus nog vaak genoeg op deze kanalen zitten 
om onze marketing stunts tegen te komen. 
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Reisroute 
We rijden met een autocar naar de bestemming, we starten in België, meer bepaald aan het 
station in Brugge. Hier verzamelen alle deelnemers zich zodat we meteen kunnen vertrekken 
op deze onvergetelijke reis. We zullen doorrijden tot in Italië en daar onze eerste stop maken. 
Hier zullen we onze eerste overnachting hebben. Wanneer we aankomen zullen er eerst een 
aantal activiteiten plaatsvinden. We rijden de volgende dag door tot in Kroatië om daar de 
rest van de reis te spenderen, we beginnen in Pula, de tweede stop in Kroatië is de hoofdstad 
Zagreb en we eindigen deze reis aan de kust in Zadar. In het terugkeren zullen we de volledige 
afstand in 1 keer afleggen, rekening houdend met de rij- en rusttijden voor de chauffeur zullen 
we dus voor zowel de heen- als terugreis met twee chauffeurs werken. 
 
Autocar 
 
Albion Tours 
Albion Tours is een bedrijf in volle expansie dat beschikt over een vloot van 28 autocars, 
variërend van 16 tot 84 zitplaatsen.  De autocars zijn uitgerust met een EEV of Euro 6 – motor. 
Hiermee zijn ze in Vlaanderen koploper op dit vlak. 
 
In hun gamma kunnen 3 autocars van 50 zitplaatsen omgebouwd worden naar “slaapbus” met 
40 bedden.  Iedere autocar heeft de modernste faciliteiten om uw comfort te garanderen 
tijdens uw reis. Bekwame en professionele chauffeurs zorgen ervoor dat u veilig uw 
bestemming bereikt. 
 
 We kozen voor een 50-SEATER Lion's Coach voorzien van: 

• DVD speler en stereo installatie met CD speler 
• Koffiezetapparaat en koelkast 
• Toilet 
• Verstelbare rugleuning en voetsteunen 
• Zetels verstelbaar naar middengang 
• Klaptafeltjes op rugleuning zetel 
• ABS en ASR, remvertrager en luchtvering 
• Leeslampjes 
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Animatie aan boord (heen en terug)  
Heenreis  

• Er wordt een reisprogramma op elke stoel gelegd zodat iedereen perfect weet wat 
wanneer gebeurt en wanneer ze waar verwacht worden 

• Wij zorgen voor boeken, tijdschriften, games, films aan boord zodat de reizigers zich 
niet vervelen tijdens de reis.  
 Onze 50-seater van Albion Tours voorziet van DVD-speler 

• Er wordt standaard muziek afgespeeld aan boord van de gemeenschappelijke playlist. 
Als de reiziger hun eigen muziek wensen te beluisteren kunnen zij altijd hun 
oortjes/koptelefoon meedoen.  

• Om in thema te blijven zal er ook meditatie aan boord worden gegeven op een leuke 
manier met meditatiemuziek.  

• Er zullen kennismakingsspelletjes zijn om elkaar (beter) te leren kennen.  
• De reisleider zorgt voor een quiz om Italië en Kroatië beter te leren kennen. Zodat de 

reizigers toch een beetje kennis hebben over de bestemming.  
• Er zullen films gespeeld worden tijdens de lange ritten, reizigers kunnen zelf 

voorstellen doen 
 

 Terugreis  
• Er wordt standaard muziek afgespeeld aan boord van de gemeenschappelijke playlist. 

Als de reiziger hun eigen muziek wensen te beluisteren kunnen zij altijd hun 
oortjes/koptelefoon meedoen.  

• Er zullen foto’s afgespeeld worden van op de reis zelf 
• Er zal een quiz zijn met vragen over de reis en activiteiten 
• Om de lange rit aangenamer te maken zullen we onderweg ook een karaoke moment 

houden. Zo kan iedereen zich nog even volledig laten gaan voor ze terug thuiskomen 
• Ook hier proberen we nog zoveel mogelijk de gsm achter wege te laten, zo worden de 

quizzen op papier gegeven, de foto’s worden op de tv-schermpjes afgespeeld en er is 
geen wifi aan boord 

 
Route 
Dag 1: Rijdag 
Dag 2: Fanes-Sennes-Prags 
Dag 3: Fanes-Sennes-Prags naar Pula 
Dag 4: Pula 
Dag 5: Pula naar Zagreb 
Dag 6: Zagreb naar Zadar 
Dag 7: Zadar 
Dag 8: Rijdag 
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Reisduur  

Dag 1: Brugge – Süd-Tirol 

 
Afstand: 1.057km 
Duur: ongeveer 13u30 (zonder fille) 
Tussenstops: 

• Eerste net voorbij Luxemburg 
• Tweede ter hoogte van Munchen, voorbij Ulm 
• Derde indien nodig 
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Dag 2: Fanes-Sennes-Prags - Pula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route: 
A23 
Afstand: 356 km 
Duur: 5u 04 minuten 
Tussenstop:  

• Tankstation Udine 
• Restaurant Triëst (1uur pauze) 

 
 

Camping Arena 99 Pula - Kamenjak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afstand: 18,7 km 
Duur: 38 minuten 
Parking: Gratis parkeerplaats nabij het bureau van Jistra cano tours 
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Dag 5: Camping Arena 99 Pula- Zahreb 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstand: 267 km 
Duur: 3u10minuten 
Tussenstop:  

• Restaurant Rijeka 
• Raften Kupi 

 
Dag 6: Zagreb naar Zadar 

 
Route: via E71 
Afstand: 286 
Duur: 3u02 
Tussenstops: 
INA Vukova Gorica, 47250, Straža, Netretić, Kroatië 
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CRODUX - Janjče zapad, Janjče bb AC Zagreb-Zadar, 53202, Perušić, Kroatië 
Tolwegen: op deze route moet je tol betalen  

 
Dag 8: Zadar naar Brugge 

 
Afstand: 1685km 
Duur: 21u30 

 
Chauffeurs regeling 
We zullen voor de langste ritten met twee chauffeurs werken. De eerste dag vertrekken we 
met twee chauffeurs, zodat we de rij- en rusttijden voldoende kunnen respecteren en we 
onze chauffeur niet te veel belasten.  
Wanneer we aankomen in Süd-Tirol sturen we de tweede chauffeur terug naar huis. Deze 
hebben we pas op het einde van de reis terug nodig en zo hoeven we de klanten geen 
onnodige extra kosten te geven. 
Wanneer we vanuit Zadar vertrekken richting België gebruiken we een lokale chauffeur. 
Deze is meteen beschikbaar en zal samen met onze vaste chauffeur het traject tot in België 
afleggen. Wanneer we aangekomen zijn in België sturen we deze dan terug naar Kroatië.  
Zo hopen we de trajecten zo vlot mogelijk te kunnen afleggen zonder enige regels te 
overtreden. Door met verschillende chauffeurs te werken hoeven we ook niet bij elke 
accommodatie, activiteit of restaurant voor twee chauffeurs te betalen. Zo houden we de 
verkoopprijs zo laag mogelijk voor onze reizigers. 
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Taken reisbegeleider en chauffeur 
Reisbegeleider Chauffeur 

Ontvangt de deelnemers bij vertrekplaats Besturen van autocar 
Checkt of alle deelnemers mee zijn en 
iedereen de juiste documenten bij heeft 

Reisleider helpen vergezellen indien er 
activiteiten met eten zijn 

Checkt de groep in bij de verschillende 
accommodaties 

Zorgen dat de autocar proper is wanneer 
deze moet gebruikt worden 

Zorgt voor communicatie met verschillende 
locaties, restaurants, activiteiten, … 

Zorgen dat problemen ivm de autocar zo 
snel mogelijk opgelost worden 

De groep begeleiden op de excursies Voor de juiste benodigdheden zorgen 
Nodige info over bestemming meedelen 
aan deelnemers 

Goede communicatie onderhouden met de 
reisbegeleider en kantoor in België 

Voor nodige animatie op de bus zorgen, 
voorziet quiz en andere activiteiten 

 

Altijd bereikbaar zijn indien deelnemers 
vragen hebben 

 

Perfect op de hoogte zijn van het 
programma en wanneer de groep waar 
moet zijn 

 

Probleemoplossend zijn indien er iets fout 
loopt tijdens de vakantie 

 

In contact staan met de verantwoordelijken 
in België 

 

De deelnemers met elkaar in contact 
brengen en zorgen voor een goede 
groepssfeer 

 

Goede communicatie onderhouden met 
Chauffeur 

 

Professionele fotograaf die voor de 
herinneringen zorgt 

 

 
Motivatie reisbegeleider  
Wij kiezen voor een reisbegeleider omdat dit volgens ons de beste keuze is. 
De algemene taken zoals het begeleiden van de deelnemers tijdens excursies, 
verantwoordelijk zijn voor het in – en uitchecken van deelnemers in de accommodaties, 
ervoor zorgen dat de reis volgens schema verloopt en hulp en ondersteuning bieden in geval 
van calamiteiten laten we aan hem/haar over. 
Voor excursies voorzien wij steeds lokale gidsen of gidsen wij zelf als dit toegestaan is. 
Hierdoor is een reisleider overbodig. 
Kroatië en Italië zijn zeer toeristische landen.  Het is niet noodzakelijk een reisleider te 
hebben die de taal spreekt. 
We hebben een persoon nodig voor het financiële aspect en de problemen die opduiken 
tijdens de reis, niet echt een gids en kenner van de regio daarbovenop. 
Hierdoor zou een reisleider overbodig zijn en kiezen wij voor een reisbegeleider die ook 
fotograaf is. 
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Bestemming 
Dag 1 en 2 Italië 
Süd-Tirol: Fanes-Sennes-Prags 
We zullen als eerste overnachten in Süd-Tirol. Deze plaats hebben we gekozen door de ligging 
op onze route richting Kroatië en het prachtige meer en natuurpark die hier gelegen zijn. 
Pragser Wildsee is een meer gelegen in het natuurpark Fanes-Sennes-Prags. Hier zullen we de 
reis starten met een kleine teambuilding, dit leek ons een toffe opdracht om de groep meteen 
kennis te laten maken. We zullen zorgen voor een leuk en gevarieerd programma waar de 
verschillende elementen van de reis in 
terug komen zodat ze meteen de smaak 
te pakken hebben. 
Na de lange busrit krijgen de reizigers 
even tijd om zich te verfrissen, in de 
toiletten, en eventueel om te kleden, … 
in het hotel en zetten we de bagage af in 
een aparte ruimte. De reizigers kunnen 
nog niet in de kamer omdat we hier 
rond 13:30 toekomen. Hierna zet de bus 
ons meteen af aan het park. 
 Hotel Erika p. 25 
 

We vertrekken met de groep en 
starten met een kleine wandeling tot 
aan het meer. Hier zullen we een 
kleine inleiding geven en groepen 
verdelen voor de teambuilding. De 
opdrachten zijn vooral gebaseerd op 
het leren kennen van elkaar, we 
zullen dus zoveel mogelijk mensen 
bij elkaar steken die elkaar nog niet 
kennen. 
 Draaiboek pagina 21 

 
Naast de teambuilding gaan we ook per groepen van 4 met een bootje varen op het meer 
Lago di Braies. Zo kunnen we de prachtige natuur op een andere manier bewonderen en als 
het warm genoeg is een verfrissende duik nemen. 
 Boottocht Lago di Braies p. 30 
 
Na wat ontspanning en vrije tijd wandelen we terug naar het afgesproken punt waar de bus 
ons ophaalt. Deze brengt ons terug naar het hotel waar de reizigers even tijd hebben om zich 
te verfrissen, terug te vinden in ons draaiboek pagina 21.  
We zorgen ook dat we vroeg genoeg terug zijn om een vroeg avondmaal te hebben in het 
restaurant Winkelkeller p. 39. Hierna kunnen ze nog genieten en relaxeren in de spa ruimtes 
van het hotel en zo elkaar nog wat leren kennen. 
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Kroatië 
Dag 2 tot 5 Pula 
Door de Italiaanse invloeden, architectuur en natuurlijk het amfitheater voelt Pula echt aan 
als Italië. Dat Pula zoveel Italiaanse invloeden heeft is ook niet gek want deze grootste stad 
van Istrië ligt ook vlakbij Italië.  
Het centrum ligt vol bezienswaardigheden, gezellige eetgelegenheden en een bruisend 
nachtleven. Naast de geschiedenis van de oude romeinen met hun machtige amfitheaters is 
er ook prachtige natuur met hoge kliffen, kristalblauw water en een indrukwekkende fauna 
en flora te vinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een lange rit vanuit Pragser Wildsee en een stevige lunch in het Italiaanse Triëst komen we 
aan in de historische stad Pula zie Draaiboek pagina 21. 
 Trattoria NumberOne p.39 
 
Pula is ideaal voor jongeren vanwege zijn vele campings. 
We verblijven dan ook in een van de vele glampings, Arena One 99 Glamping, een 
viersterren, luxueuze campingsite met schitterende bungalows die zicht bieden op de 
Adriatische Zee. 
 Hotel Arena One 99 p. 26 
 
Na een korte check-in vertrekken we naar het centrum voor een dag vol geschiedenis en 
cultuur. Het historische centrum is ideaal te verkennen per fiets. 
We huren fietsen bij het Pula Bike en laten de deelnemers op eigen houtje de streek 
verkennen. Zo kunnen zij op eigen tempo zelf kiezen wat ze bezoeken afhankelijk van waar 
hun interesses liggen. 
 Pula Bike p.32 
 
In de zomermaanden zijn er tal van shows, optredens en festivals aan de gang.  
Met wat geluk kunnen de deelnemers deze bijwonen en een onvergetelijke vakantie 
beleven. 
De deelnemers kunnen er s’ avonds het bruisend nachtleven leren kennen of suppen bij een 
van de mooiste zonsondergangen van Zuid-Europa. 
 Sup Yoga p. 32 
 
De volgende dag voorzien we een uitgebreid ontbijt zodat 
de deelnemers met veel zin aan de kajaktour in Kamenjak 
kunnen beginnen. Deze brengt je doorheen grotten en 
rotsen op ongeziene plekjes.  Kamenjak kanotour p. 33 
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Nadien is er tijd voor ontspanning en verfrissing in het water. 
Ook voorzien we een broodjeslunch of kunnen de deelnemers zelf hun lunchpakket kopen 
bij een van de vele kleine bars of winkeltjes in de omgeving. 
 
In de late namiddag keren we terug naar de camping. 
Hier kunnen de deelnemers zelf kiezen wat op hun planning staat. 
Ze kunnen nog even met de gehuurde fietsen, die ze tot 19u ter beschikking hebben, op 
verkenning gaan of nog genieten van de laatste uurtjes op de camping vol faciliteiten zie 
draaiboek pagina 22. 
 
We zorgen voor een goed uitgeruste nacht om de volgende dag te vertrekken naar dé 
hoofdstad Zagreb met onderweg een gezamenkelijk lunch in Amerikaanse stijl, King’s Caffe 
Pub Rijeka en een wilde raftour als tussenstop. 
Na de lekkere lunch gaan we iets meer avontuur opzoeken, we gaan raften in Kupi. Deze 
avontuurlijke activiteit brengt het beste in de deelnemers naar boven en laat ze 
samenwerken. 
Raften Kupi p. 31 
King’s Caffe Pub Rijeka p. 40 
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Dag 5 en 6 Zagreb 
 
Zagreb is zonder twijfel één van de charmantste en mooiste steden van Kroatië. Het stadje is 
toeristisch maar je hebt wel in tegen stelling tot andere steden, de kans om het lokale leven 
te ontdekken en op je gemak de bezienswaardigheden te bezoeken. De Kroatische hoofdstad 
is jong van geest, speels, … ondanks de bijna duizendjarige geschiedenis van het oude deel 
van de stad. Het leeft op het ritme van succesvolle bedrijven, maar ontspant wanneer de zon 
ondergaat. Dat laatste is voor ons het belangrijkste: tot rust komen en ontspannen. Hoewel 
ze in een echte moderne stad wonen, zullen de inwoners van Zagreb de reizigers ontvangen 
met traditionele Kroatische gastvrijheid. Onze accommodatie ligt daarom centraal in de stad 
gelegen! Zie pagina 28 
 
We maken op een leuke manier kennis met de stad, namelijk met: de Segway! Vanuit het King 
Tomislavplein ontdekken we de 20 belangrijkste bezienswaardigheden, zie pagina 34. 
 
Overdag is Tkalčićeva the place to be om te genieten van livemuziek en tapas. Een charmant 
straatje met gezellige balkons en markiezen die je zeker zal waarderen tijdens een wandeling 
in dit straatje, zie pagina 35. 
 
Voor een langere wandeling kan je terecht in één van de langste straten van Zagreb: Ilica 
street. Alles wat je zoekt, vind je er. Lokale boetiekjes, tientallen cafés en nog veel meer!  
Zie pagina 35. 
 
Ook staat de botanische tuin van Zagreb op ons te wachten! Perfecte plek om helemaal tot 
rust te komen met de wel 10.000 verschillende plantsoorten! Zie pagina 34 

 
Om het avontuur af te ronden, brengen wij je 
naar een hip restaurant, Vinodol. Het serveert 
lokaal eten. Het terras is leuk en smaakvol 
ingericht waardoor je dus lekker gaat genieten 
van het lekkere Oost-Europees eten.  
Zie pagina 41. 
 
 

 
Verplaatsing in Zagreb: 
Zowel dag als nacht, kan er gebruik gemaakt 
worden van de ZET, Zagreb Electric Tram. Door de 
kleine wegen is het beter om zich te verplaatsen 
met de tram. Dit is ook veel ecologischer! 
Prijs: 30 kn/ dag 
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Dag 7 en 8 Zadar 
 
Afgelegen stranden, prachtige natuur, mooie steden, meer dan duizend kleine eilandjes, zon, 
een enorme geschiedenis en cultuur. Geen wonder dat Kroatië zo’n populaire 
vakantiebestemming is. Daarom is het onmogelijk om in Zadar niet te stoppen en te 
overnachten in één van de leukste campings van deze havenstad. Onze accommodatie ligt 
tegenover Borik beach waar er veel leuke strandactiviteiten te doen zijn, gezellige strandbars, 
sportfaciliteiten, en nog zoveel meer!  
 
Naast het strand heb je ook het oude centrum die 
op het schiereiland ligt, deze bereik je via een 
voetgangersbrug. De stad kent ook een autovrije 
hoofdstraat met de leukste boetiekjes.  
 
Ben je het shoppen moe?  Dan kun je richting 
Narodni Trg, het bekendste plein van Zadar in een 
gezellige setting een hapje eten met de vrienden 
die je tijdens de reis hebt leren kennen of juist 
met andere reizigers in contact komen.  
 
Voor de kust van de Zadar Riviera liggen kleine baaien en eilanden die de Adriatische Zee 
kleuren. Op de verschillende (on)bewoonde eilanden kan je je volledig onthaasten. Op het 
kleinste eilandje, Osljak in het Zadar kanaal, komen de mooie Kroatische cultuur en natuur 
samen. Waan je hier in een idyllische setting van groene dennenbomen, Cipressen en 
traditionele olijfbomen en ontsnap aan de drukke stad, hier vind je rust! 

 
We komen rond de middag aan op onze laatste bestemming, Zadar. Daar kunnen de 
deelnemers hun bagage afzetten in de camping Falkensteiner, zie pagina 29, en zich snel 
even verfrissen, want ook voor onze laatste dagen hebben we nog veel op de planning staan.  
We starten ons verblijf in Zadar op culinaire wijze en gaan voor de lunch naar Pet Bunara, zie 
pagina 42. Het is een van de betere restaurants in de stad die gelegen is op een niet zo 
toeristische plaats. Hier kunnen we dus in alle rust genieten van het lekkere eten, die door 
deze ligging niet zo duur is. 

https://www.zoover.nl/kroatie/vakantie
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Wanneer we voldaan zijn, vertrekken we naar onze volgende activiteit. Het Krka nationaal 
park, zie pagina 36. In dit park kunnen we helemaal tot rust komen. Het herbergt vele 
watervallen, waar je indien het warm genoeg is een frisse duik kan nemen. Of je kan genieten 
van de prachtige natuur en in het park zitten. Er is veel te zien en dus zeker een must tijdens 
ons verblijf in Zadar. 
Na een lange dag vertrekken we terug richting de camping waar de deelnemers zich kunnen 
klaarmaken voor het avondmaal. Dit is een vrij avondmaal dus ze mogen de stad gaan 
verkennen en in een van de vele gezellige restaurantjes gaan eten. 
 
Voor onze laatste volledige dag doen we het iets rustiger aan. De deelnemers gaan eerst 
allemaal gezellig op de camping zelf ontbijten.  
Daarna volgt een dag vol ontspanning, sport en plezier. Er staat een dag gepland waar de 
reizigers vrij mogen kiezen hoe ze deze invullen. Ze kunnen nog eens de stad intrekken of 
deelnemen aan een van de talloze strandactiviteiten op Borik Beach, het strand die gelegen is 
vlak voor onze camping, zie pagina 36.  
 
Na deze ontspannende dag gaan we naar het indrukwekkende restaurant the garden lounge, 
zie pagina 42. Dit is een vegan restaurant en het serveert ook raw food. In deze unieke 
setting kunnen we de reis op een gepaste manier afsluiten.  
Na het eten kan de groep nog genieten van de dj set bij zonsondergang en nog een mooie 
laatste avond tegemoet gaan. 
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Draaiboek 
Dag planning België  Italië 
Ongeveer 1100km, rijtijd bedraagt 12u (zonder tussenstops), voor de heen- en terugreis 
gebruiken we twee chauffeurs om de rij- en rusttijden te respecteren. 
 
Dag 1: Brugge- Pragser Wildsee 
 

Tijdstip Activiteit Afstand Locatie 
22u00 Vertrek Brugge naar Italië zie p. 10  Brugge 

stationsplein,8000 
Brugge 

02u00 Eerste tussenstop (30minuten) 400 km  
06u30 Tweede tussenstop (30minuten)  

(mogelijkheid tot ontbijt) 
350 km  

11u00 Laatste stop (30minuten)  
(mogelijkheid lunch/ontbijt) 

350 km  

13u30 Aankomst hotel Erika p. 25 
Bagage afzetten en verfrissen in de 
toiletten zie p. 16 

 Außerprags 66, 39030 
Braies, Italië  

14u00 Vertrek park Pragser Wildsee 5,5 km Pragser Wildsee, 
39030 Prags, Bozen, 
Italië 

14u20 Aankomst Park Pragser Wildsee   
15u00 Start teambuilding zie p. 30   
16u30 Einde teambuilding   
16u50 Wandeling naar het meer   
16u45 Activiteit boten zie p. 30   
17u45 Terugkeer naar hotel Erika  5,5 km Außerprags 66, 39030 

Braies, Italië  
18u30 Vrije tijd    
19u30 Vertrek restaurant    
19u45 Diner in restaurant Winkelkeller zie p. 39 10 km Bernhard & Lukas 

Graf-Künigl-Straße 8 I-
39034 Toblach (BZ) 

21u00 Vrije tijd in het hotel 
*mogelijkheid tot spa 

10 km Außerprags 66, 39030 
Braies, Italië  

 
 
Dagplanning Pula (dag 2) 
 

Tijdstip Activiteit Afstand Locatie 
07u30  Ontbijt hotel Erika p. 25  Außerprags 66, 

39030 Braies, Italië  
8u30 Vertrek Pragser Wildsee naar Pula p. 16   
12u30 Gezamenlijke lunch in Triëst p. 39 234 km Via Aurelio E Fabio 

Nordio 5 Incrocio 
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con il viale xx 
settembre, 34125 
Triëst 

14u30 Inchecken camping Pula p. 26 126 km Stoja 37, 52100, 
Pula, Kroatië 

15u30 Vertrek richting centrum Pula   
15u45 Fietsen ophalen bij Pula Bike p. 32 3,7 km Forum 3, 52100, 

Pula, Kroatië 
15u45 Vrije tijd   
19u15 Samenkomst/informatiemoment  Forum 3, 52100, 

Pula, Kroatië 
19u30 Vrije tijd   

 
 
Dagplanning Pula (dag 3) 
 

Tijdstip Activiteit Afstand Locatie 
09u00 Vertrek richting Kamenjak   
09u45 Kano excursie p. 33 12 km Premantura 85 a, 

52203, Premantura, 
Kroatië 

13u00 Middagmaal (eigen lunchpakket)   
13u30 Vrije tijd    
16u30 Vertrek naar camping p.26 12 km Stoja 37, 52100, 

Pula, Kroatië 
17u00 Samenkomst/informatiemoment   
17u15 Vrije tijd   
19u00 Fietsen inleveren bij Pula Bike p. 32 3,7 km Forum 3, 52100, 

Pula, Kroatië 
21u00* *mogelijkheid tot Sup Yoga p. 32 

  (tegen betaling) 
5,2 km Histria beach, 

Verudela, 52105, 
Pula, Kroatië 
 

 
Dagplanning Pula-Zagreb (dag 4) 
 

Tijdstip Activiteit Afstand Locatie 
11u00 Uitchecken en vertrek naar Zagreb   
12u00 Gezamenlijke lunch in Rijeka 

Restaurant King’s Caffe Pub p. 40 
112 km Via de Simoni, 55, 

23100 Sondrio SO 
14u30 Excursie raften in Kupi p. 31 85 km Močile 14, 51329 

Severin na Kupi 
18u00 Vertrek naar Zagreb   
19u30 Inchecken hotel Canapy by Hilton p. 28 90 km Ul. Kneza Branimira 

29, 10000, Zagreb, 
Kroatië 
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19u45 Samenkomst/informatiemoment 
toelichting dagplanning 

  

20u00 Avondmaal in Zagreb stad   
 
 
Dagplanning Zagreb (dag 5) 
 

Tijdstip Activiteit Afstand Locatie 
8u30 Ontbijt in hotel p. 28   
9u45 Vertrek naar Segway-activiteit   
10u30 Segway tour p. 34 1 km Ul. Antuna 

Mihanovića 1, 
10000, Zagreb 

13u00 Lunch restaurant Boban p. 41 750 m Gajeva Ulica 9, 
10000, Zagreb 

14u Bezoek botanische tuin p. 34 1,2km Trg Marka Marulića 
9A, 10000, Zagreb, 
Kroatië 
 

16u00 Vrije tijd   
19u30 Gezamenlijk diner 

Restaurant Vinodol p. 41 
 Ulica Nikole Tesle 

10, 10000 , Zagreb 
21u00 Iets drinken in Tkalčićeva-street p. 35 800 m Ul. Ivana Tkalčića, 

10000, Zagreb, 
Kroatië 

 
 
Dagplanning Zadar (dag 6) 
 

Tijdstip Activiteit Afstand Locatie 
08u30 Vertrek Zagreb naar Zadar  Ul. Kneza Branimira 

29, 10000, Zagreb, 
Kroatië 

12u00 Aankomst Falkensteiner camping Zadar 
p.29 

288 km Ulica Majstora 
Radovana 7, Zadar 
23000 Kroatië 

12u15 Bagage opbergen en verfrissen   
12u30 Lunch restaurant Pet Bunara p. 42   
12u45 Gezamenlijke lunch 6 km Stratico ul. 1, 23000, 

Zadar, Kroatië 
14u00  Vertrek Krka Nationaal Park  76 km Lozovac, 22000 

Kroatië 
15u00 Bezoek Nationaal park p. 36   
18u00  Vertrek naar Zadar   
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19u00 Inchecken Falkensteiner camping Zadar 
p.29 

82km Ulica Majstora 
Radovana 7, Zadar 
23000 Kroatië 

19u15 Vrije tijd   
 
 
 
Dagplanning Zadar (dag 7) 
 

Tijdstip Activiteit Afstand Locatie 
8u00 Ontbijt camping p. 29   
11u00 Vrije tijd   
14u00  Strandactiviteiten p. 36 1 km Plaža Borik, 

23000, Zadar, 
Kroatië 

18u00 Eten in the garden lounge      
p. 42 

3,6 km  

 
 
 
 
Dag 8: Zadar-Brugge 
 

Tijdstip Activiteit Afstand Locatie 
9u00-10:00 Ontbijt camping 

Falkensteiner p. 29 
  

11u00 Vertrek Zadar  Ulica Majstora 
Radovana 7, Zadar 
23000 Kroatië 

15u00 Tussenstop (39minuten) 400 km   
20u30 Tussenstop (30minuten) 550 km   
0u00 Tussenstop (30minuten)   
03u30 Aankomst station 

Brugge 
700 km Brugge 

stationsplein,8000 
Brugge 

* Voor de heen- en terugreis werken we met een tweede chauffeur  
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Accommodatie 
Italië 
Süd-Tirol 
Hotel Erika 
In dit hotel zijn spa faciliteiten ter beschikking, 
maar ontbijt en avondmaal zijn niet 
inbegrepen in de prijs. Het is zeer dicht 
gelegen bij het meer. De reizigers genieten van 
prachtige uitzichten. 
Rijtijd: het is slechts 10-15 minuutjes rijden tot 
aan het natuurpark 
Prijs: 99,00 euro voor 4 personen, deze prijzen 
kunnen veranderen naar gelang de 
reisperiode. 
 
Motivatie: we kiezen voor deze accommodatie door de zeer voordelige prijs en de vele 
mogelijkheden die dit hotel biedt. Er is een zeer uitgebreide wellness ruimte waar de reizigers 
na een lange dag aan sportieve activiteiten hun eerste dag ontspannend kunnen afsluiten. Dit 
hotel biedt wel geen maaltijden aan in de prijs, maar er is wel een restaurant aan het hotel.  
Dit hotel is ook de beste optie aangezien het slecht op 10-15 minuten van het park ligt. Zo 
beperken we weer onze reistijd en kunnen we optimaal genieten van de reis. 
https://www.hotelerika.net/en/contacts.htm  
 
  

https://www.hotelerika.net/en/contacts.htm
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Kroatië 
Pula 
Arena One 99 Glamping Campsite **** 

 
Motivatie:  
Arena One 99 campsite is een moderne kampeersite gelegen in een prachtige omgeving 
op maar liefst 7 kilometer afstand van het stadscentrum. Het domein wordt volledig 
omringd door de helderblauwe Adriatische zee. 
 
Glamping is ideaal voor iedereen die droomt van een bed in een waardig vijf sterren hotel, 
maar dan in een tent midden in de natuur. 
 
De tenten creëren een gevoel van vrijheid. 
Het is een beetje duurder dan de vele hostels maar dat heeft wel z’n voordelen: hier heb 
je meer ruimte, een eigen keuken, groot balkon, een schitterend uitzicht op de 
helderblauwe Adriatische zee en net dat tikkeltje meer luxe en comfort. 
 
Het zorgt ook voor evenwicht in de groep: je hebt als het ware een klein stulpje om bij te 
houden. Iedereen moet helpen in het schoonhouden van de tent, eventueel zelf ontbijt 
maken, duidelijke afspraken maken met elkaar… 
 
Er zijn diverse sport- en recreatieve mogelijkheden aanwezig op het domein. Zo zijn er 
tennis- en basketbalvelden, minigolf, … en op het privéstrand zijn er zelfs surfborden 
aanwezig. Het hele domein is makkelijk bereikbaar te voet. 
 
Het is dé ideale verblijfsvorm voor jongeren. 
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Kamer: Premium safari tent met 3 slaapkamers middenin de natuur 
Motivatie:  
De camping beschikt over verschillende luxekampeertenten die ideaal zijn voor groepen 
tot 6 personen. 
Alle tenten bestaan uit 3 slaapkamers met kingsize- en stapelbedden. 
Deze tenten zijn uitgerust met een eigen volledig uitgeruste keuken, badkamer, airco en 
wifi.  
Het creeërt een vorm van privacy in de groep, je kan er eventjes tot rust komen in je eigen 
kamer. 
Deze tenten beschikken over een groot balkon, ideaal voor de deelnemers om samen te 
komen en van elkaars gezelschap te genieten. 
Prijs: vanaf € 225 per nacht 
Datum: dag 2 en 3 van de reis (2 nachten) 
Adres: Pomer 26b, 52203, Pomer 

 
https://www.arenacampsites.com/nl/campings-istrie/arena-one-99-glamping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.arenacampsites.com/nl/campings-istrie/arena-one-99-glamping
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Zagreb 
Canopy by Hilton Zagreb City Centre 

Recensie: “Prachtig hotel. Bevat alles wat nodig is en meer! Zeer leuke zeepjes, zalig grote 
handdoeken. Uit dit bed kom je niet meer uit. Ontbijt allemaal heel vers en verzorgd. Personeel 
was zeer behulpzaam en erg vriendelijk.” 
 
Motivatie:  
Na de ontspannende laatste dagen, pikken we de draad op in de levendige stad Zagreb. Dit 
moderne hotel ligt op slechts een steenworp afstand van het centraal station. De kunst en 
inrichting van het hotel zijn geïnspireerd op het industriële verleden van Zagreb.  
Het restaurant van het hotel serveert Kroatische gerechten en elke ochtend wordt een 
ontbijtbuffet geserveerd.  
Bovendien zijn alle belangrijke bezienswaardigheden te voet bereikbaar in 15min. Wat ervoor 
zorgt dat de chauffeur een pauze kan hebben die dag.  
Vanuit het hotel heeft iedereen uitzicht op de stad.  
Adres: Ulica kneza Branimira 29, Donji Grad, 10000 Zagreb, Kroatië 
Website: https://www.hilton.com/en/hotels/zagzcpy-canopy-zagreb-city-centre/  
 
Tweepersoonskamer met 2 Tweepersoonsbedden: 

 

Deze tweepersoonskamer met airconditioning is ingericht met lokale accenten en heeft een 
modern design. De bedden zijn voorzien van traagschuim-gel wat ze zeer comfortabel 
maken.  
Deze prachtige kamer geeft uitzicht op de stad. 
Prijs: vanaf 101 euro per nacht 
Datum: dag 4 + 5 
 

https://www.hilton.com/en/hotels/zagzcpy-canopy-zagreb-city-centre/
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Zadar  
Falkensteiner Premium Mobile Homes and Camping Zadar ***** 
Het is gelegen aan het strand en beschikt over modern faciliteiten zoals de Acquapura SPA 
met een sauna en hottub, evenals een buitenzwembad met zonneterras en bar. 
‘s Ochtends is er een uitgebreid ontbijtmenu ter beschikking met mediterrane gerechten. 
Hier kan je van genieten op het terras die uitzicht bied op de zee. 
Het is gelegen op zo’n 3 km van de binnenstad van Zadar en er is een parking ter beschikking 
voor de autocar. 
Adres: Ul. Majstora Radovana 7, 23000, Zadar, Kroatië 
Contact: +385 23 555 602  
 

Motivatie:  
Deze camping kunt u zeker beschouwen als prijs-kwaliteit. Het heeft alles erop en eraan 
voor een voordelige prijs. Het hotel heeft alle faciliteiten die een groep jongeren nodig 
heeft: fitness, 3 zwembaden, sauna, hottub, bar, zonneterras en het belangrijkste is dat het 
strand aan hun voeten ligt. 
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Activiteiten 
Geplande activiteiten 
Süd-Tirol 
Teambuilding in Fanes-Sennes-Prags park 
Teambuilding opdrachten: 

- Hints: uitbeelden, uitleggen, …: iedereen schrijft 2 dingen op die met zichzelf te 
maken heeft, deze gebruiken we voor het spel 

- 1 lid van de groep wordt geblinddoekt en moet een voorwerp vinden, meerdere 
mensen zoeken tegelijk dus het is een wedstrijd. De andere leden moeten helpen 
door richtingen te roepen 

- Bal tot aan de overkant krijgen zonder handen/armen te gebruiken 
- Zo’n hoog mogelijke piramide maken 
- Volledige groep naar de overkant krijgen, slechts twee mogen de grond raken 
- … 

 
Motivatie activiteit: onze reist focust 
vooral op mental health, sociale 
media achterwege laten en sportief 
zijn. In dit park vinden we een 
prachtige natuur die bijdraagt aan de 
mentale gezondheid en de perfecte 
omgeving is voor de eerste 
kennismaking tussen de groepsleden. 
Het biedt mooie open plekken die we 
nodig hebben voor de teambuilding 

en het meer is een prachtige afsluiter voor een eerste dag. In deze omgeving zullen de 
groepsleden ook meteen tot rust kunnen komen en is de toon voor de rest van de reis gezet. 
Deze omgeving staat voor alles wat we met onze reis willen bereiken en is volgens ons dan 
ook de perfecte start. 
 
Boottocht meer Lago di Braies 
Na de teambuilding maken we een boottocht op het meer zelf, hier is ook nog een 
mogelijkheid als het weer het ons toelaat om een frisse duik te nemen. Deze boten kunnen 
niet op voorhand gereserveerd worden bij la Palafitta. 
Een boot wordt gehuurd per 4 personen en kan gehuurd worden voor een halfuur of een uur 
Prijs: €19,00 voor een halfuur, €29,00 voor een uur 
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Adres: St. Veit, 39030 Prags BZ 
Contact: info@la-palafitta.com 
+39 335 6153031  
https://www.la-palafitta.com/it 
 
Pula 
Raften Kupi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prijs: €28 p.p.  
Motivatie: 
Raften is een van de populairste sporten in Kroatië dankzij de vele rivieren met hoge 
snelheidsstromingen die het land herbergt. Het is een geweldige vorm van teambuilding 
waarbij ieder groepslid zijn beste beentje moet voorzetten en het geeft bovendien een 
geweldige adrenalinekick.  
Het brengt de groep wat dichter bij elkaar op een sportieve manier. 
Bovendien is het een wonderlijke ervaring. De raft brengt je bij bijzonder mooie plaatsen 
(natuur met kloven en rotsen) waar je normaal gezien niet komt met de autocar.  
Ook is het een aangename verkoeling op de vele hete dagen in de zomer.  
In de groepsprijs zitten een rafttour van 3uur, reddingsvesten, transfer naar autocar en 
extra uitleg inbegrepen. 
Datum: dag 4 van de reis/ 14:30-17:30 
Duur: 3uur 
Adres: Močile 14, 51329 Severin na Kupi 
https://kupa-sports.com/en/home/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@la-palafitta.com
https://kupa-sports.com/en/home/
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Pula Bike rental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijs: €13- €16 p.p. (wachtend op offerte) 
Motivatie: 
Het is de ideale kennismaking met de stad. Je kan stoppen waar, wanneer en hoelang je zelf 
wilt. Je kan je eigen route uitstippelen langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de 
historische stad en het is een ook nog eens een goedkope en sportieve manier om de stad 
te verkennen. 
Je ervaart de stad als een echte local op deze manier.  
Het stadscentrum van Pula is zeer fietstoegankelijk en veilig. 
In de groepsreis zit een fiets of mountainbike en een helm inbegrepen. Tegen betaling is er 
ook een lokale gids beschikbaar. 
Datum: dag 2-3/ 15:45-19:00 
Afstand: 4km vanaf accommodatie 
Adres: Zadarska ul. 2, 52100, Pula 
http://www.pulabike.com 
 
Sup Yoga 

 
 
 

Motivatie:  
Het is een combinatie van ontspanning met de yoga enerzijds en entertainment met het 
peddelen op je sup anderzijds. 
Het kalmeert de geest en zorgt voor het vollediger voelen in harmonisatie met onszelf en 
de natuurlijke schoonheid die ons omgeeft in het water. 
Geweldige ontspanning na een dag de cultuur op te snuiven in de stad en ondertussen 
kan je genieten van de prachtige zonsondergang. 
Prijs: vanaf €25 per persoon 
Datum: dag 3 /  21:00 – 22:15 

http://www.pulabike.com/
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https://www.mettafloat.com/en/ 
 
Kamenjak kano tour 

 
https://jistra.com/ 
 

Duur: 1u 15min 
Afstand: 6km vanaf accommodatie 
Adres: Verudela, 52100, Pula 
Optionele excursie: Geen verplichte excursie. 
Optie bijbetalen op de website bij het boeken van de reis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivatie:  
De beste manier om het beschermde natuurgebied te verkennen is met de kano. 
Je vaart er door een kristalheldere zee helemaal omringd door de rotskliffen. 
Er wordt tijdens deze uitstap sterk de nadruk gelegd op teamspirit, samenwerking en 
tactiek. Maar eveneens is er ook de mogelijkheid tot rust en genieten van de mooie 
omgeving. 
Uit de vele uitstekende reviews blijkt dat deze excursie een onvergetelijke ervaring is en 
je deze uitstap zeker niet mag missen. 
In de prijs zit een kanorondvaart van 3uur en al het nodige materiaal inbegrepen. 
Prijs: vanaf €45 per persoon 
Datum: dag 3 /  9:45- 13:00 
Duur: 3u 15 min 
Afstand: 18 km vanaf accommodatie 
Adres: Premantura 85, Kamenjak 

https://www.mettafloat.com/en/
https://jistra.com/
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Zagreb 
Zagreb all around tour:  

Deze tour van 7 km door Zagreb laat u 
op een toffe manier kennismaken met 
meer dan 20 belangrijke historische 
locaties en bezienswaardigheden aan 
de hand van een Segway.  
We beginnen bij het King Tomislav-
plein, en gaan verder langs de Green 
Horseshoe. Tijdens het verbeteren van 
je Segwayskills, zal je ook oude 
legendes van Zagreb te horen krijgen. 
(verdeeld in 3-4 groepen van 10) 

Heb je soms het gevoel dat je van alles en iedereen foto’s trekt en soms vergeet om in the 
moment te leven? Dan is dit perfect! Voor vertrek wordt eerst een training gegeven zodat 
het rijden moeiteloos gaat. Het rijden van de Segway gaat ervoor zorgen dat je beter voor 
je kijkt in de plaats van naar beneden, naar je gsm.  
Prijs: vanaf 70 euro per persoon 
Datum: dag 5  
Adres: Ul. Antuna Mihanovića 1, 10000, Zagreb, Kroatië 
Duur: 120-130 min. 
 
De Botanische tuin van Zagreb: 

Deze wandeltocht biedt een overzicht van een donker 
hoofdstuk uit het verleden van Zagreb. Je zal verliefd 
worden op de fascinerende geuren die hier vrijkomen. 
Deze tuin heeft een verzameling van wel 10.000 
verschillende plantensoorten uit de hele wereld.  Dit is 
een fijne plek om te ontspannen in het hart van de 
stad. U ontdekt een charmant meertje gevuld met 
prachtige schilpadden. 
Dit is perfect om als groep in stilte te genieten van de 

indrukwekkende flora. Tijdens deze wandeltocht komt iedereen tot rust door de groene 
kleur. Na de wandeling mag iedereen een 
plekje kiezen en zichzelf verbinden met de 
plek en zijn energy die de tuin uitstraalt. 
Om verder te kunnen gaan en zich open te 
stellen tot nieuwe dingen, moet je leren 
kunnen loslaten. Iedereen krijgt tijd om in 
hun notebook, die gegeven werd bij het 
begin van de reis, een lijst te maken met 
dingen waar je geen controle meer over 
hebt of net omgekeerd. Momenten die je 
gaat bewonderen door de les die eruit 
geleerd wordt. Nu is het een moment van zelfreflectie en dankbaarheid.  
Prijs: gratis 
Datum: dag 5 
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Adres: Trg Marka Marulića 9A, 10000, Zagreb, Kroatië 
 
Tkalčićeva: 

Of je nu houdt van livemuziek in een bar of 
gewoon graag tapas gaat eten, Tkalčićeva is 
dé straat waar je moet zijn! Overdag is het 
een echte charmante straat met gezellige 
huisjes met balkons en markiezen die je zeker 
zal waarderen tijdens een wandeling in dit 
straatje.  
Eens de zon ondergaat, kan je kiezen uit de 
leukste cafés.  

Adres: Tkalčićeva street, Zagreb 
 
 Ilica Street: 

Vergeet niet een wandeling te maken 
over Ilica street: deze loopt van het 
Ban Josip Jelačić-plein naar het 
Vrapče-district en is daarmee één van 
de langste straten van Zagreb.  
Deze lange winkellocatie is wel een 
magneet voor toeristen, maar dat 
heeft zijn redenen. Je vindt er alles 
wat je nodig hebt: lokale boetieks, 
bekende kledingwinkels,… etc. Als je 
nadien nog even wil genieten van een 

kopje koffie of een maaltijd, kan je in deze straat tientallen restaurants, cafés, bakkerijen 
en bars bezoeken. Heerlijk! 
Het is belangrijk om jongeren hun vrije geest te laten gebruiken. Jongeren zouden meer 
nieuwsgierig moeten zijn en niet gewoon voldaan zijn wanneer een story geplaatst wordt 
van hun bestemming. Ze moeten de plaats voelen. In contact geraken met de lokale 
bevolking, ontdekken, interacteren met de straatmuziek,…  
 
Zadar 
Ervaar de mooiste zonsondergang ter wereld 
Ontdek of de filmregisseur Alfred Hitchcock gelijk had toen hij beweerde dat de 

zonsondergang van Zadar de mooiste op aarde is.  
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Krka Nationaal Park (1 uur rijden) 
Met zijn 7 kalksteenwatervallen die over een hoogte van 242m naar beneden klateren is 
het Krka NP een geliefde plaats bij zowel de locals als toeristen. 
Het park telt verschillende kristalheldere meren en spectaculaire watervallen, waarvan de 
Skradinski Buk de bekendste is. Vergeet hier je zwembroek niet! 
 
€ 19,80toegang tot alle terreinen van het park 
http://np-krka.hr 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Borik beach (tegenover onze accommodatie)  
Het Borik strand ligt in de buitenwijk Borik, 4km van het centrum van Zadar. Er zijn veel 
voorzieningen te vinden aan dit strand, ook voor kinderen, zoals zwembaden en glijbanen. 
Verder zijn er sportfaciliteiten, een aantal beachbars, toiletten, douches en kleedruimtes.  

 
Vanwege de schitterende ligging 
van de camping moet u niet ver 
lopen om het strand de bereiken. 
U komt uit uw camping en u ziet 
direct het strand waar je de laatste 
dag kan uitrusten met de groep. 
Ideaal om de laatste dag zo af te 
sluiten. 
 
 
 

http://np-krka.hr/
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Extra excursies/activiteiten in Zadar  
Luister naar het zeeorgel 
Wist je dat de zee ook muziek kan maken? In Zadar in elk geval wel. In de traptreden van de 
kade is een groot zeeorgel gemaakt, dat door het golven van de zee muziek maakt. Er liggen 
diverse buizen en openingen in de grote traptreden, waardoor diverse soorten geluiden 
geproduceerd worden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uitzicht vanaf de toren van de St. Anastasia kathedraal 
 20 kuna: €2,65 
Vanaf de toren van de St. Anastasia Kathedraal heb je een prachtig uitzicht over Zadar. 
Helaas is er geen lift en moet je behoorlijk wat trappen beklimmen om boven te komen, 
maar het uitzicht is het waard. Vergeet vooral je camera niet! De ingang van de toren 
bevindt zich overigens niet in de kathedraal, maar gewoon onderaan de toren zelf. 

De St. Anastasia Kathedraal zelf kun je ook bezoeken. Deze kathedraal is de grootste van 
Dalmatië. Echter is de kathedraal van buiten mooier dan vanbinnen, binnen is het vrij kaal. 

 Elke dag van 8:00u – 19:30u  
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Paddle board 

• Halve dag (3 uur) – 200 kn (26,49 euro) 
• Hele dag (6 uur) – 250 kn (33,09 euro) 

 
Stand up paddling 
Eerste cursus: Grondbeginselen van het roeien, onderhoud van het evenwicht, rotaties - 
duur 1 uur, alleen in de ochtend, minimaal 4 personen  
Prijs: 200 kn(26,49 euro) 
Contact: zadar.sup@gmail.com OF https://www.zadarsup.com 

 
 
  

mailto:zadar.sup@gmail.com
https://www.zadarsup.com/
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Restaurants 
Süd-Tirol 
Winkelkeller avondmaal in Süd-Tirol 
We zullen ’s avonds eten in het restaurant Winkelkeller, het is gelegen op zo’n 10minuutjes 
rijden van het hotel en is zeer lokaal ingericht en biedt een gezellige sfeer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijs: ongeveer 30 euro per persoon 
Adres: Bernhard & Lukas Graf-Künigl-Straße 8 I-39034 Toblach (BZ) 
Contact: 0474 972 022 
info@winkelkeller.it  
 
Pula 
Pizzeria tratoria NumberOne triëst middagmaal dag 2 

 
 
Motivatie: 
Triëst is de grootste havenstad van Italië. De stad ligt net nabij de grens met Slovenië en 
Kroatië. We komen er rond de middag aan en het is daarom de perfecte tussenstop om 
even met de groep te lunchen. 
 
NumberOne is een van de typische trattoria’s, die je overal in Italië kunt vinden. Ze serveren 
typische streekgerechten, pizza’s en pasta’s tegen een kleine prijs. 

mailto:info@winkelkeller.it
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Ook binnen is het interieur heel traditioneel ingericht en geeft dit een gezellige sfeer om 
even tot rust te komen na de lange busreis. 
 
Prijs: ongeveer 25 euro per persoon 
Datum: dag 2/ 12:30-13:30 
Adres: Via Aurelio E Fabio Nordio 5 Incrocio con il viale xx settembre, 34125, Triëst  

 
King’s Caffe Pub middagmaal dag 4 in Pula 

 
Motivatie: 
Rijeka is een van de grotere steden van Kroatië.  
Gelegen op de doortocht van het raften naar Zagreb is dit de perfecte plaats om een gezellig 
gezamenlijk avondmaal te houden. 
 
Ze hebben voor ieder wat wils, van een simpele hamburger tot mediterrane gerechten met 
alles erop en eraan. 
Ook bieden ze veel alternatieve opties voor de vegans onder ons. 
King’s Caffe pub staat niet te min overal in de top 10 van beste restaurants in Rijeka en 
omstreken op verschillende sites.  
Prijs: ongeveer 35 euro per persoon 
Datum: dag 4/ 12:30-13:30 
Adres: Via de Simoni, 55, 23100 Sondrio SO 
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Zagreb 
Geschikt voor vegetariërs  Boban avondmaal dag 4 

“Heerlijke pasta, één van de beste pasta's die ik ooit 
heb gegeten. We namen een alcoholvrije cocktail en 
deze was ook erg goed. Het terras is super gezellig.” 

 
 
 
 
 
 
 

Motivatie:  
Dit restaurant is lokaal en een aanrader! Het mooie interieur, de vriendelijke bediening en de 
gerechten vallen heel goed in de smaak bij de klanten. De kok geeft je door zijn kookkunsten 
een smaakfestijn in je mond. Smaken worden gemengd waardoor vonken ontstaan. Dit 
restaurantje leert je weer genieten van eten.  
Prijs: ongeveer 35 euro per persoon 
Adres: Gajeva Ulica 9, Zagreb 10000 Kroatië 
Contact: +385 1 4811 549 
 
Vinodol middagmaal dag 5 
 “Groot restaurant met leuke indeling en smaakvol interieur. De bediening gaat heel vlot en 
het personeel is gedienstig en vriendelijk. De kaart is veel gevarieerd en je krijgt waar voor je 
geld. Een aanrader: de pavlova met aardbeien.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivatie:  
Dit is een pareltje van een restaurant. Een heerlijke plek om te eten. Leuk en smaakvol 
ingericht. Ideaal om met een grote groep op het terras te genieten van het lekkere Oost-
Europees eten.  
Prijs: ongeveer 40 euro per persoon 
Adres: Gajeva Ulica 9, Zagreb 10000 Kroatië 
Contact: +385 1 4811 549 
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Zadar 
Pet Bunara avondmaal dag 5 
Motivatie: 
Een gezellig restaurantje gelegen in de smalle straatjes van Zadar, volgens Tripadvisor het 
vierde beste restaurant van de stad. 
Het is een minder uitgebreide kaart dan we gewoon zijn, maar de gerechten zijn zeer 
verfijnd en de beste van de regio.  
Het is totaal niet toeristisch en hier kan je even ontsnappen aan alle drukte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijs: ongeveer 30 euro per persoon 
Adres: Ul. Blaža Jurjeva 1, 23000, Zadar, Kroatië 
Contact: +385 23 213 445 

 
The Garden Lounge, Art of Raw avondmaal dag 6 
Motivatie: 
Deze loungie biedt je een uitzicht op het water wat het een toplocatie maakt om te genieten 
van het vegan/raw food met zicht op de prachtige zonsondergang. Het is ook het enige 
vegan en raw food restaurant in Dalmatië. 
Je kan hier genieten van lekkere gebakjes, groentenchips, sushirolls en nog veel meer. Het 
volledige concept is gebaseerd op duurzaam leven en gezonde voeding. Dit neemt niet weg 
dat alles die je op de kaart ziet staan fenomaal lekker is. 
Na het avondmaal kunnen we nog genieten van een dj-set en eventueel enkele cocktails. 

Prijs: ongeveer 35 euro per persoon 
Adres: Liburnska obala 6, 23000, Zadar, Kroatië 
Contact: +385 23 250 631 
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Motivatie:  
Een reis in Kroatië is niet compleet als je niet traditioneel hebt gegeten. Daarom zijn deze 
restaurants een aanrader, ook volgens recensies van toeristen. Qua budget is het eerste 
restaurant top. Door het interieur doet het lijken alsof het duur is, maar het is zeker geschikt 
voor een budget van een student.  
 
Het 2e restaurant is het enige vegan restaurant op het eiland. Voor degene die 
vegan/vegetarisch zijn is dit restaurant geschikt. Het is zeer gezellig ingericht met ligkussens 
zodat je in een chillmodus zit.  
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Prijs 
 

 
          koersbox 
          1HRK= 0,13 euro 
 
Bestemming: Kroatië 
 
         pax 20   
 
Transportmiddel 
 
Autocar 7140,33 €        357,02                         
7140,33 € / aantal pax 
 
Logement         259,05           
Hotel Erika p. 47        24,75   
(nacht 1) 99 per 4 personen per nacht      
Arena one Pula p. 47        82,05   
(nacht 2 & 3) 328,2 voor 4pers voor 2nachten     
Hilton Zagreb  p. 48        90,75   
(nacht 4) 363 incl ontbijt 1 nacht 4pers 
Falkenstainer Camping site Zadar p. 48     61,50   
(nacht 5, 6 & 7) 369 per 3 nachten 6personen    
    
 
Maaltijden prijzen op basis van een schatting    230,00 
Winkelkeller p. 53        30,00   
Avondmaal 1e avond 
Pizzeria tratoria NumberOne triëst  p. 53     25,00   
Middagmaal  2e dag 
King’s Caffe Pub p. 54       35,00   
Middagmaal 4e dag 
Boban Zagreb p. 54        35,00   
Avondmaal 4e avond 
Vinodol Zagreb p. 55        40,00   
Middagmaal 5e dag 
Pet bunara p. 55        30,00   
Avondmaal 5e avond 
The garden lounge         35,00   
Avondmaal 6e avond 
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Excursies         231,25 
Boottocht lago di braies p. 49      7,25  
29 per uur per 4pers 
Raften Kupi p. 50        28,00   
28 euro per persoon 
Pula Bike rental p. 50        16,00  
120 kn, 16 euro per person 
Kamenjak kano tour p. 52       45,00   
45 euro per person 
Sup yoga p. 51        45,50   
350 kn, 45,50 euro per persoon 
Zagreb all around tour p. 51       70,00   
70 euro per persoon 
Krka National Park p. 52       19,50   
150 kn, 19,50 euro per persoon 
 
Kosten chauffeur 411,27       20,56   
 
Fooi chauffeur 25 * 8dagen       10,00  
    
Kosten begeleider 560,34       28,02   
 
Vergoeding begeleider 87 * 8dagen      34,80   
 
Totaal netto         1170,70 
 
 
Totaal netto         1170,70 
 
 
Winst 10%         130,08 
X0 – totaal netto 
 
X0          1300,78  
Totaal netto / 90 * 100  
 
Btw op x 0  2,73%        35,51   
X0 * 2,73% 
 
X1          1336,29                     
 
Taksen          0,00 
 
X2          1336,29                     
 
 
Garantiefonds reizen 0,15%       2,00   
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op X2 X2 * 0,15%    
X3           1338,29          
 
 
Verkoopsprijs         1340,00          
 
 
 
KOST    CHAUFFEUR   REISLEIDER 
 
Doordat we geen antwoord kregen op onze aanvragen weten we niet waar er eventueel 
gratis tickets zijn tenzij dit op de site vermeld staat. 
Hotel        
Hotel Erika        26,00    
arena one pula  179,79     179,79  
Hilton zagreb   86,00     86,00 
Falkenstainer zadar  29,71     29,71 
          
 
Maaltijd 1 prijzen op basis van een schatting       
Winkelkeller    30,00     30,00 
Maaltijd 2       
King’s Caffe Pub   35,00     35,00 
Pizzeria tratoria NumberOne triëst  25,00    25,00 
Boban Zagreb    35,00     35,00 
Vinodol Zagreb   40,00     40,00 
Pet bunara    30,00     30,00 
The garden lounge   35,00     35,00 
 
 
 
Bezoek 1      
Boottocht lago di braies /     7,25 
Bezoek 2        
Raften Kupi   /     28,00 
Bezoek 3        
Pula bike rental  /     16,00 
Kamenjak kano tour  /     45,00 
Zagreb all around tour /     33,00 
Krka National Park  /     19,80 
 
 
 
    411,27     560,34 
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1) Vervoer 
 
Type autocar: Autocar met 50 zitplaatsen 
Prijsberekening: 330,00 €/dag + 0,90/km = 2640,00€  
 
Heenreis: Brugge-Pragser Wildsee (1100 km) 
Dag 1: Excursies Pragser Wildsee (31 km) 
Dag 2: Pragser See-Pula (360km) 
Dag 3: Excursies Pula (32km) 
Dag 4: Pula-Zahreb (278km) 
Dag 5: Geen bus nodig 
Dag 6: Zahreb-Zadar (288km) 
Excursies Zadar: (165 km) 
Terugreis: Zadar-Brugge (1650 km) 
 
Extra kosten: 
Extra chauffeur: 2de chauffeur gedurende een dag (heen -en terugreis) 
Prijsberekening: 220,00 € x2 = 440,00 
Amplitude: 3u30 x 25,00€ = 87,50€ 
(voor terugreis) 
 
 
=  7140,33 € (totaalprijs) 
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Offertes  
Accommodaties  
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Activiteiten  
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Restaurants 
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Marketingplan 
 
Marktsegmentatie en klanten of doelgroep  
 
Zoals al eerder besproken gaat deze reis over jongeren te motiveren om sportief te blijven en 
hen terug back to basic te brengen. Dit doen we door sociale media te laten vallen op onze 
reis. Ons grootste doel is dan ook om jongeren terug de back-to-basics te laten ervaren en 
om aan te tonen hoe mooi reizen kan zijn zonder druk van sociale media. Gewoon focussen 
op vrienden, de mooie bestemmingen, de rust en puur genieten. Daarom willen we zoveel 
mogelijk reizen verkopen aan jongeren zodat zij dit ook kunnen ervaren.  
 
Demografische & socio-economische segmentatie: 

• Leeftijd: jongeren tussen de 19-24 jaar oud  
De minimumleeftijd is 18 jaar (wettelijk, gebruik van alcohol, zelfstandig of in 
groep de stad verkennen, …) 

• Prijsklasse: studenten/jongeren hebben een beperkt budget en daar houden we 
zeker rekening mee, daarom is deze reis binnen de prijsklasse van jongeren.  

• We zorgen voor een gemengde groep tussen meisjes en jongens.  
 
Geografische segmentatie: 
Croatia unplugged doelt vooral op Vlaams en Nederlandstalig publiek.  
 
Psychografische segmentatie: 
Avontuurlijke jongeren die een onvergetelijke reis willen beleven voor een mooi/passend 
budget. De reizigers hoeven zich geen zorgen te maken over het programma, activiteiten, 
vervoer of administratieve zaken, dit wordt allemaal voor hen geregeld. Deze reis is dan ook 
meer voor jongeren die het doen met wat ze krijgen en back to basic willen gaan. Natuulijk is 
de autocar uitgerust met een goed comfort. Samengevat is deze reis ideaal voor jongeren 
die graag prijs-kwaliteit willen reizen.  
 
Gedragssegmentatie: 
Sociale jongeren, jongeren die open-minded zijn, jongeren die openstaan voor het “zen” 
reizen en die puur willen genieten zonder prikkels van de buitenwereld. Jongeren die klaar 
zijn om de stap te zetten en back- to- basics te gaan 
 
Hoe zullen we onze klanten benaderen:  

- Yoga praktijken 
- Sportverenigingen  
- Hoge scholen/unief  
- Onze website promoten  
- Instapost en Facebookpost maken en posten via Facebookpagina’s van scholen, eigen 

pagina van Croatia unplugged Zo spreken we ook mensen aan die graag op sociale 
media zitten en die deze reis eens willen beleven. We proberen reclame via sociale 
media te beperken, maar het blijft nog altijd een van de belangrijkste bronnen om 
reclame te verspreiden.  

- Flyers/posters maken via canva  
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- Promo filmpje om deelnemers zin te laten krijgen voor deze reis en om te overtuigen 
hoe mooi de streek is eventueel met drone (technology). 

- Infosessie over de praktische zaken en wat meer informatie over de reis 2 weken op 
voorhand. Ter plaatse kunnen de deelnemers gebruik maken van een VR-bril als 
voorproefje.  
Tijdens deze infosessie leggen we de nadruk op het feit dat gebruik van telefoon 
vervangen kan worden door mindfulness.  

Tijdens deze infosessie wordt er ook een afspeellijst gemaakt voor tijdens de busreis. De 
deelnemers kunnen hun eigen liedjes erin zetten naar keuze in een gezamenlijke afspeellijst. 

Welke producten worden er gebracht? 
• Tickets zijn verkrijgbaar via onze website + bevestigingsmail met ticket  
• Deelnemers krijgen elk een doosje opgestuurd naar hun adres een paar dagen voor 

de afreis.  
 in het doosje die een gepaste versiering heeft: festivalbandjes met de naam van 
onze reis “Croatia unplugged”, notitieboekje met balpen, wierrooksetje, enkelbandje 
met de kleuren van de vlag (rood, blauw en wit)  

• Een korte intro over dit avontuur als teaser voor de klanten opgerolde brief zoals 
op de foto hieronder 

 
Hoe worden onze producten gebracht?  

- Tickets (online) 
- Suprise box: via de post naar de adressen van de deelnemers  

 

 
 
Buyer persona 
Lukas Degroote 

1. Identiteit: 
a. Jongen van 19 jaar 
b. Woont in Gent 
c. Net afgestudeerd aan het middelbaar 
d. Student die single is 
e. Jobstudent in restaurant Otomat in Gent als barman 
f. Zeer sociaal, maakt gemakkelijk vrienden 

 
2. Doelstellingen: 

a. Wil nu de wereld ontdekken door te reizen voor hij begint te studeren 
b. Wil nieuwe mensen leren kennen die dezelfde passie delen 
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c. Wil door deze reizen ervaring op doen en beslissen wat hij wil studeren 
 

3. Frustraties: 
a. Mensen die niet kunnen samenwerken, waarvan alles moet gaan zoals zij het 

willen 
b. Vriendengroepjes/kliekjes waardoor drama ontstaat 
c. Wanneer alles volgens een zeer strak schema verloopt en er geen spontane 

gebeurtenissen zijn 
d. De constante druk om bereikbaar te zijn en het perfecte leven weer te geven 

op sociale media 
 

4. Technologie: 
a. Is opgegroeid met de gsm’s, computers, … 
b. Weet zeer veel over computers 

 
5. Wensen: 

a. Wil de wereld ontdekken en onderweg nieuwe mensen leren kennen 
b. Wil zich losmaken van het dagelijkse leven en de social mediamaatschappij 

waar we in leven 
c. Wil veel ontdekken maar op zijn tempo, niet te veel geregeld of via strakke 

schema’s 
d. Hoopt door deze reizen te ontdekken wat hij wil doen in de toekomst 
e. Genieten van een rustiger leven op een van zijn volgende bestemmingen 

 
6. Bio:  

Lukas is een vrije vogel die sinds het afstuderen klaar is om de wereld te gaan 
ontdekken. Hij weet nog niet wat hij wil studeren of later wilt doen met zijn leven, 
maar hoopt dit te ondervinden door voldoende nieuwe dingen te ontdekken. Naast 
zijn leven in een drukke stad wil hij ook eens proeven van een iets rustiger leven en 
zo te weten komen waar hij zich zal settelen. Het belangrijkste doel op dit moment is 
het los geraken van de maatschappij waarin we leven en social media grotendeels 
achter zich te laten. Door zijn sociale karakter zal hij overal gemakkelijk vrienden 
maken en zich overal op zijn gemak voelen. 

 
Klantenwaarde of meerwaarde van het product 
Welke behoefte of welk probleem moet ingevuld of opgelost worden?  

In deze tijden zijn jongeren vergroeid met hun gsm en vooral met sociale media. Met deze 
reis willen we aantonen dat het ook zonder kan. De reizigers zullen doorheen de reis hun 
gsm minimaal gebruiken en proeven van het leven zonder sociale media.  
Volgens ons brengt dit meteen een pak minder stress met zich mee. Je reist en doet wat je 
wil zonder na te denken wat mensen hiervan zullen denken. 
We proberen ook het belang van lichaamsbeweging mee te geven en aan te tonen dat dit 
ook tof kan zijn.  
We hebben enkele nieuwe sporten in ons programma opgenomen, zo hopen we de reizigers 
te motiveren en aan te zetten om na de reis ook vaker te bewegen. 
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Waarom zou die klant jouw product kiezen boven dat van de concurrentie of zelfs een ander 
producttype kiezen? Met andere woorden met welke boodschap (of positionering) ga je bij 
die specifiek doelgroep hét verschil maken?  

Met onze reis springen we eruit tussen de jongerenreizen doordat we een specifiek doel 
voor ogen hebben. Niet veel organisaties focussen op het gebruik van sociale media en dit te 
verminderen. 
We hebben ook voor een originele en aantrekkelijke bestemming gekozen. 
Persoonlijk vinden we ons programma zeker inspelen op de wens van jongeren en hiermee 
hopen we ze dan ook aan te trekken. 

 
Bepaal een sterke positionering. 

Concurrentie: alle andere organisaties die jongerenreizen aanbieden naar een zonnige 
bestemming en met hoofddoel sport hebben 
 Boardx, Flowtrack, … 
Doelgroep: jongeren tussen 19 en 24 jaar uit Vlaanderen die op reis willen en focussen op 
lichaamsbeweging, nieuwe mensen leren kennen en afkicken van sociale media. 
Consumer insight: reizigers hopen op deze reis van hun social media verslaving te geraken, 
maar toch in een leuke setting waar je nieuwe mensen en landen leert kennen. 
Voordelen: Door social media achter zicht te laten gaan ze de reis veel intenser beleven. Ze 
zullen dit ook veel langer met zich meedragen en dit dan integreren in volgende reizen. 
Waarden en persoonlijkheden: mindfullnes, sportief door het leven gaan, detoxing, … 
Geloofwaardigheid: we hebben zeer veel research gedaan om het de perfecte reis te maken 
voor deze doelgroep, met veel aandacht voor ons thema elke accommodatie, activiteit, …  
Onderscheidende kracht: er worden niet vaak reizen aangeboden voor jongeren naar 
Kroatië. We focussen op detoxing, mindfullness en lichaamsbeweging, maar vooral op dat 
eerste 
Merkessentie: Ben je even het noorden kwijt, reis dan naar het zuiden. 

 
Via het waarde aanbod-model en/of het brand key model kom je tot een gestructureerde 
positionering voor je doelgroep. 
Marketingmix  
 
PRODUCT 
Uitgebreid product = het product met extra ondersteunende diensten en benefits. 
Motivatie: 
Ons grootste doel van deze reis is de reizigers vrij maken van sociale media en hen zo de 
ultieme beleving bieden van deze reis. 
Er schiet niets te kort in ons programma. We hebben het nodige comfort (uitstekende 
hotels, een comfortabele autocar..) en daarboven het nodige entertainment (leuke 
interactieve excursies, kennismaken met de cultuur, sport en ontspanning) 
Daarentegen bieden we veiligheid aan door verzekeringen aan te bieden en in te staan voor 
de nodige customer service voor, tijdens en na de reis. We helpen de klanten ten aller tijde. 
We kijken wat de klant wilt en proberen er nog een schepje boven op te doen. 
We bieden kwaliteit en garantie aan. 
 Sterk merk : Ons product is exclusiever en onderscheidt zich van anderen met ons 

thema “ detox van sociale media”. 
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PLAATS of DISTRIBUTIE 
Distributiekanaal 
Motivatie: 
We richten ons specifiek op jongeren, nog meer specifieker op jongeren die zich willen 
afzonderen van sociale media. Hierdoor is het niet de bedoeling dat we een grote massa 
aanspreken (volwassen, bejaarden, kinderen) maar enkel onze doelgroep. 
We zouden ons product op onze site aanbieden, misschien ook bij onze lokale handelaars 
zoals sportverenigingen, yogacentra, … 
 Direct to consumer (D2C) 

= het product rechtstreeks aan de eindklant verkopen zonder tussenkomst van de 
groothandel en of onafhankelijke retailer zorgt dat we de prijs ook iets kunnen drukken. 
Motivatie: 
We gaan ons product zelf aanbieden en reclame maken op de plaatsen waar we onze 
doelgroep verwachten. Zo kunnen we de prijs zo laag mogelijk houden voor onze 
deelnemers. Wanneer we met reisbureaus werken, gaan we niet de gewenste doelgroep 
bereiken en zullen we hier ook voor moeten betalen. Dit lijkt ons een verloren kost. 
 
 Multichannel : online  

= klant wordt bediend via meerdere verkoopkanalen zodat dat deze geïntegreerd zijn. 
Motivatie: 
We werken via online platformen, zoals sociale media (instagram, facebook..) en eventueel 
radiozenders die een jong publiek aantrekken om onze reis te promoten. 
Onze reis verkopen we enkel via onze site. 
 
PRIJS 
Prijsmethode 
Motivatie 
We willen de juiste prijs berekenen voor de klanten, maar zelf ook voor eventuele onkosten 
(externe factoren (meso/maso/macro ) die we  niet hadden voorbereid (vb. slecht weer, 
excursies die afgelast worden etc..) wat extra geld voorzien, alsook voor de nodige marketing 
voor ons product. 
 
Prijs bestaat uit bijna volledige all- in (een soort van mix tussen all-in en budget) 
Motivatie 
We willen dat de deelnemers zich geen zorgen hoeven te maken over veel extra onkosten. In 
ons programma zitten alle excursies, accommodatie en een aantal restaurants inbegrepen in 
de prijs. We willen ook de deelnemers zelf de kans geven om de gastronomie en tradities te 
leren kennen op elke bestemming waardoor ze zelf op eigen inititatief nog enkele 
restaurants zullen moeten betalen. Dit is hun vrije keuze en zij kiezen hier hun budget voor. 
Alle restaurants die wij gekozen hebben zijn dan ook op budget gericht met de nodige 
kwaliteit. 
 
MARKETINGCOMMUNICATIE 
 
Doordat doelstelling en doelgroep bekend zijn, kunnen wij onze strategie concreet 
invullen. Allereest is onze marketing gespecialiseerd (niche). Het product is eveneens 
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naar een kleine groep gericht. De reis wordt namelijk 1 keer per jaar georganiseerd en 
voor een groep van ongeveer 30 mensen. Het is een exclusieve reis die door de klant 
niet 2 keer op elkaar op dezelfde manier kan ervaren worden. Het is de bedoeling om 
enkel en alleen de jongeren mee te nemen die het écht wel willen en/of nodig hebben.  
 
Als communicatiekanalen gebruiken wij vooral sociale media. Op deze manier kan de 
doelgroep het best bereikt worden vermits het jongeren zijn. Ook wordt er een dag 
ingepland voor de afreis om al kennis te maken met alle deelnemers en hun ouders. 
Hierdoor wordt het duidelijk wat zowel klant als reisagent van elkaar verwacht en zo 
kan er op die punten gehamerd worden.  
Het belang van de mensen heeft voor ons prioriteit. Klant is koning en wij moeten 
absoluut onze attitude professioneel houden. Iedereen die deel uitmaakt van het 
bedenken van de reis tot de uitvoering kent zijn vak en voldoet genoeg aan de 
verwachtingen. Hierdoor is de klant tevreden en onze taak volbracht.  
 
Er hangt een heel proces bij het bezorgen van het product. Wij willen de klant 
verrassen en mee laten uitkijken naar de reis. Door de gifts die de klant ontvangt, gaat 
de klant mee in het verhaal en wordt er nieuwsgierigheid gecreëerd. De cadeaus 
bestaan uit voorwerpen die tijdens de reis benut kunnen worden. De reiziger ontvangt 
een pakje aan huis en voelt zich meer dan enkel een consumer. Hij voelt zich thuis en 
het hele ervaren voelt familiair aan. Als nazorg wordt er aan elk individu die deel 
uitmaakte van de reis een fotoalbum bezorgd met daarin al de mooie foto’s die 
getrokken werden door de professionele fotograaf. Hierdoor heeft iedereen nog een 
aandenken aan de reis buiten de ervaring zelf en de gadgets uitgedeeld voor afreis. 
Tenslotte wordt er ook verwacht dat elke betrokken persoon een enquête invult over 
de ervaring en opmerkingen waaraan gewerkt kan worden tegen het jaar daarop. Op 
deze manier groeien we samen mee met de doelgroep.   
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Prijzen marketing met extra info  
 
1000 flyers €27,99 
Kenmerken:  

- Half A4 210 x 297 mm 
- Uitstraling: mat  
- Aan 1 kant bedrukt  

 
Promotiefilmpje (customer journey) €1000 (schatting op basis van onderzoek) 
Kenmerken: 

- Filmpje van 1 minuut 
- Het opnemen van het filmpje in Kroatië met “figuranten”  
- Muziek en tekst inbegrepen  
- Reis naar Kroatië niet inbegrepen  

 
Info sessie over de reis in Polyvalente zaal in Gent (Zwarte Doos) €155,10 voor 1 dag  

- Maxmimaal 155 personen  
- Oppervlakte 199 m2 
- Toegankelijk voor rolstoelgebruikers  
- Dulle Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge 

 
 
 
 
Suprise box met festivalbandjes met de naam van onze reis “unplugged Croatia”, 
notitieboekje met balpen, wierrooksetje, enkelbandje met de kleuren van de vlag van 
Kroatië 
 
Festivalbandjes € 96,80 voor 50 bandjes  

- full color bedrukking 
- Gemaakt van sterk en comfortabel textiel 
- metalen schuifsluiting  

 
Leuke notitieboekjes met balpennen (met logo) 

- 30 boekjes €59,70  
- Balpen met logo 250 voor €132,50 

 
Enkelbandjes in touw met kleur €2,50 per stuk x 30 + €2,50 verzending= € 77,50 
Wierooksetje (wierookstokjes met wierookhouder) €2,50 x30=€75 
 
 
TOTAAL =           €1624,59 

 
  



 64 



 65 



 66 



 67 

 


	Inleiding
	Reisformaliteiten
	Info land
	Welk doel
	Doelgroep

	Reisroute
	Autocar
	Animatie aan boord (heen en terug)
	Route
	Reisduur
	Chauffeurs regeling
	Taken reisbegeleider en chauffeur
	Motivatie reisbegeleider

	Bestemming
	Dag 1 en 2 Italië
	Süd-Tirol: Fanes-Sennes-Prags

	Kroatië
	Dag 2 tot 5 Pula

	Dag 5 en 6 Zagreb
	Dag 7 en 8 Zadar


	Draaiboek
	Accommodatie
	Italië
	Süd-Tirol

	Kroatië
	Pula
	Zagreb
	Zadar


	Activiteiten
	Geplande activiteiten
	Süd-Tirol
	Pula
	Zagreb

	Extra excursies/activiteiten in Zadar
	Luister naar het zeeorgel
	Uitzicht vanaf de toren van de St. Anastasia kathedraal
	Paddle board


	Restaurants
	Süd-Tirol
	Pula
	Zagreb
	Zadar

	Prijs
	Offertes
	Accommodaties
	Activiteiten
	Restaurants

	Marketingplan
	Marktsegmentatie en klanten of doelgroep
	Buyer persona
	Klantenwaarde of meerwaarde van het product
	Prijzen marketing met extra info


