
Kroatië
Kroatië is een land met schitterende stranden, levendige steden en authentieke dorpen,
indrukwekkende bergen, een kraakheldere zee en talloze eilanden.
 TERUG
Wist je dat er meer dan 700 eilanden in Kroatië zijn? Daarvan zijn er 48 bewoond. Kroatië is daarmee
het ideale land om te eilandhoppen!

In het binnenland overheerst een overwegend continentaal klimaat terwijl de Adriatische kust een
aangenaam mediterraan klimaat kent met veel zonuren, droge en hete zomers en zachte winters.

Kroatië is een waar paradijs voor watersporters en natuurliefhebbers en je bent er net zo goed op je
plaats voor een strandvakantie als voor een sportieve vakantie of een stedentrip.

Istrië

Istrië is al jarenlang een favoriete vakantiebestemming bij vele Nederlanders en dat is goed te begrijpen.
Hier bezoek je het beroemde Romeins amfitheater van Pula, het middeleeuws stadje Bale en de
kustplaatsen Poreč en Rovinj die mooie stranden en gezellige historische stadscentra bieden.

De regio is ideaal om te duiken dankzij de rijke onderwaterwereld en de diversiteit aan vissen.  Een van
de mooiste duikstekken is het Nationaal Park Brijuni.

De stranden

Kroatië biedt een scala aan ongerepte baaien en mooie stranden aan de Adriatische zee. Ontdek de
stranden die zich uitstrekken over de lengte van de met eilandjes bezaaide kustlijn, van Rijeka in het
noorden tot Dubrovnik in het zuiden.

Van kiezel- of zandstranden die langzaam in zee aflopen en geschikt zijn voor een familievakantie tot aan
prachtige wilde rotstranden waar je heerlijk kunt snorkelen of duiken, er zijn legio mogelijkheden. Zo
helder als de zee hier is, heb je zelden elders in Europa gezien.



De eilanden

De Kroatische eilanden zijn voor stuk prachtig of je nu kiest voor de eilanden voor de kust van Istrië,
de eilanden in de Kvarnerbaai of de Dalmatische eilanden. De meeste eilanden zijn per veerboot
vanaf verschillende plaatsen aan de Kroatische kust bereikbaar.

Hvar doet Zuid-Frans aan met de lavendelvelden en de internationale jetset terwijl je op Miljet moet
zijn voor ongerepte natuur, rust en ruimte. Vlakbij de stad Komiža op Vis ligt het eiland Biševo dat
bekend staat om de Blauwe Grot, een bijzonder natuurverschijnsel. En wist je dat de eilanden Cres
en Lošinj ooit één geheel vormden maar sinds de Romeinse tijd worden gescheiden door het
Kanaal van Osor?

Voor de authentieke Kroatische ervaring reis je naar Korčula. Marco Polo is op dit Dalmatische
eiland geboren. Geniet van de ommuurde oude stad, de heerlijke wijn en van de dennenbossen die
schaduw verschaffen op een warme stranddag. Er zijn veel meer betoverende eilanden in Kroatië,
vraag je persoonlijke reisadviseur om advies over welk eiland het beste bij jou past, afhankelijk van
je interesses.



De steden

De pittoreske binnenstad van Dubrovnik wordt omringd door hoge stadsmuren die nog volledig
intact zijn. Het uitzicht vanaf deze muren is weergaloos. Dubrovnik was in de serie Game of Thrones
de belangrijkste locatie voor King's Landing, de hoofdstad van de Zeven Koninkrijken. Een bezoek aan
Dubrovnik is zeker één van de hoogtepunten van een vakantie in Kroatië.

Ook in Split zijn scènes van de populaire serie opgenomen. Split is de grootste stad van Dalmatië.
Het Paleis van Diocletianus dat in de 4e eeuw werd gebouwd is het bruisende hart van de stad. In
het gedeelte dat vroeger het paleis was wonen nu ongeveer 3000 mensen en zijn er talloze
restaurants en winkels te vinden. Deze combinatie van geschiedenis en moderne tijden is
kenmerkend voor Split en brengt een heel eigen unieke sfeer met zich mee. In de haven van Split kun
je op de veerboot stappen naar de meeste Dalmatische eilanden.

Zadar is een mooi stadje met een gezellige boulevard, leuke restaurants en cafés én een zeeorgel.
Het Zeeorgel is een uniek muziekinstrument dat muziek speelt via de zeegolven en buizen onder een
reeks grote marmeren treden.

Zagreb is een echte culturele hotspot met moderne musea en historische monumenten waar veel te
beleven is. De hoofdstad van Kroatië ligt in het Noorden, niet ver van de Sloveense grens. Het is een
groene stad met vele parken en een aangename sfeer. Een ritje met de mini-kabelbaan mag tijdens
je bezoek niet ontbreken.

 


