
Eilanden in Kroatië
Er zijn maar liefst 1200 eilanden in Kroatië. Sommigen zijn minuscuul en onbewoond, anderen zijn
levendige eilanden waar het het gehele jaar door goed toeven is.
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Wat de eilanden in Kroatië gemeenschappelijk hebben is een kristalheldere zee, een rijke
onderwaterwereld, gastvrije bewoners en ongerepte landschappen. Daar houden de gelijkenissen
dan ook meteen op want elk eiland heeft een eigen karakter en een eigen cultuur. Ontdek enkele
eilanden tijdens je reis. Alles is er in Kroatië voor gemaakt om eenvoudig en snel van eiland tot
eiland te kunnen hoppen. In de winter zijn er minder bootverbindingen maar in lente, zomer en
herfst is het gezellig druk op de veerboten en in de haven(tje)s. Wij maakten een selectie van enkele
eilanden die absoluut de moeite waarde zijn tijdens een vakantie in Kroatië.

Cres

De twee grootste eilanden van Kroatië liggen in de noordelijke provincie Primorje Gorski Kotar. Krk
is sinds de jaren 80 met het vasteland verbonden middels een lange brug. Cres bereik je vanuit
Brestova of Rijeka op het vasteland of vanuit diverse omringende eilanden. Wat Cres zo bijzonder
maakt, is dat het eiland nog erg puur en ongerept is. Er wonen slechts zo’n 3000 inwoners ‘fulltime’
op het twee na grootste eiland van het land en er komen niet veel toeristen.

De rotsachtige kust van Cres herbergt heel wat prachtige rustige baaitjes en aangename stranden.
Wanneer je geluk hebt, dan kun je relatief dicht bij de kust dolfijnen zien tijdens een boottochtje.
Voor wat gezelligheid en cultuur verken je de stad Cres, de enige ‘grote’ stad van het eiland met
schattige straten en een mooi haventje. Toch kom je vooral voor de adembenemende natuur naar
Cres. De zee is bijzonder schoon en helder en daarnaast biedt het eiland mooie wandelpaden in
het Tramuntana bos en langs de Sis berg. Ook is het gebied rondom Vransko jezero, oftewel het
Vranameer, een bezoek meer dan waard. Men mag het meer niet in want het voorziet Cres van
drinkwater, maar het gebied eromheen is erg fraai. Goed om je heen kijken, misschien spot je een
vale gier.



Pag

Pag is gelegen in de Noord-Dalmatische archipel en wordt van het eiland Rab gescheiden door het
Kanaal van Pag. Je bereikt het eiland via een lange brug of met de veerboot vanuit Rijeka. Pag is het
vreemde eendje tussen de Kroatische eilanden. De groene mediterrane vegetatie is hier
grotendeels vervangen door unieke, haast lunaire, witte droge landschappen.

Pag staat bekend om de schitterende stranden, de zoutvelden en Paški Sir. Sir betekent kaas in het
Kroatisch. De Paški Sir is een schapenmelkkaas die alleen op Pag gemaakt worden. Het eiland is
tevens een geliefde bestemming voor jongeren. Er zijn namelijk veel uitgaansmogelijkheden en
watersportactiviteiten, van waterfietsen en windsurfen tot kanoën en jetskiën.

Vis

Van de bewoonde Dalmatische Eilanden ligt Vis het verste uit de kust verwijderd. Het
sprookjesachtige eiland is het meest eenvoudig te bereiken vanuit de stad Split of vanuit de
eilanden Hvar en Brać. Hier kom je om geheel te ontspannen, het werkwoord haasten staat hier
niet in het woordenboek. Op Vis ontdek je het echte Kroatië. De twee belangrijke steden van het
eiland zijn Vis en Komiža met dagelijkse busverbindingen tussen beiden.

Voor de wandelaars onder ons, is het uitzicht vanaf de top van de Hum berg de kers op de taart
van een hike van zo’n twee uur vanuit Komiža. Let wel op dat je dit niet tijdens de warmste uren van
de dag doet! Een must-see wanneer in Vis, is de blauwe grot. Deze is eigenlijk niet bij Vis zelf maar
bij het eilandje Biševo. Vanuit Vis zijn er legio georganiseerde excursies die de blauwe grot op het
programma hebben staan. Een magische ervaring! Wil je vooral lekker op het strand liggen? Dan is
Vis ideaal. De zee is hier ongekend mooi. Je waant je hier in exotische verre oorden. Stiniva strand is
één van de mooiste stranden van het eiland maar deze bereik je per boot.



Hvar

Hvar ligt tegenover de stad Split, ten zuiden van het eiland Brač. Je bereikt het eiland eenvoudig met
de veerboot vanuit Split maar nog leuker is het om de veerboot vanuit Ancona in Italië te nemen.
Dit is de veerboot naar Split maar in de zomermaanden maakt de ferry een tussenstop in Hvar. De
grootste plaatsen op het eiland zijn Hvar stad en Stari Grad. Het eiland is erg geliefd bij de
internationale jet set. Het is niet ongebruikelijk om de enorme yachten van beroemde sterren en
royalty voor de kust te zien liggen.

Wat bijzonder fijn is op Hvar, is dat er voor elk wat wils te vinden is. Sommige plaatsen zijn erg luxe,
andere plekken zoals Hvar stad trekken juist feestende jongeren aan en er zijn daarnaast meerdere
authentieke rustige dorpen en stadjes zoals Vrboska of Jelsa te vinden. Om maar te zwijgen over de
mooie stranden - Dubovica Beach is een aanrader – en fraaie natuur met haar bergen, olijfbomen,
wijngaarden en lavendelvelden. Tip! Dagje Palmižana, op slechts 10 minuten per (taxi)boot van
Hvar.

Korčula

Korčula ligt in het zuiden van de Adriatische Zee, zuidelijker dan Split en noordelijker dan
Dubrovnik. Het eiland staat bekend als het geboorte-eiland van de beroemde ontdekkingsreiziger
Marco Polo maar of hij daar echt geboren is, is niet zeker. Korčula is een eiland met een geheel
eigen cultuur en eeuwenoude tradities. Hier vind je nog veel charmante kleine dorpen waar de tijd
stil lijkt te hebben gestaan.

Het is een heel groen eiland met veel bossen en wijngaarden. Proef ook zeker de lokale wijn
wanneer je daar verblijft. In het zuiden vind je zandstranden en verborgen baaitjes waar je de
azuurblauwe zee helemaal voor jezelf lijkt te hebben. De oude stad in Korčula stad is een genot
voor cultuurliefhebbers. Het wordt regelmatig ‘de kleine Dubrovnik’ genoemd. Hier kun je overigens
ook van een lekker hapje en een drankje genieten in één van de vele restaurantjes.



Mljet

Mljet ligt op slechts 18 km van Korčula, ongeveer tegenover Dubrovnik. Het staat bekend
als het meest groene eiland van het land dankzij de rijke mediterrane vegetatie.
Bezichtig het Nationaal Park Mljet met de beroemde zoutwatermeren, een uniek
fenomeen. In het park zijn veel wandelpaden, je kunt hier ook heerlijk fietsen en op
bepaalde plaatsen is het mogelijk om in de meren te zwemmen. Bezoek ook het mini-
eilandje St. Maria op het Grote Meer. Mljet is de juiste keuze voor alle natuurliefhebbers.
Het bosrijke eiland is ideaal om tijdens een reis te combineren met Dubrovnik en
Korčula.

Er zijn vanzelfsprekend veel meer wonderschone eilanden in Kroatië. Bespreek met je
persoonlijke reisadviseur welk eiland het beste bij je past of bedenk samen de ideale
eilandhop-route!


