
Perfect jaar voor toerisme in Kroatië
Kroatiëverwelkomde 8,5% meer toeristen in 2015 en zag een groei van 6,9% meerovernachtingen in
vergelijking met 2014. Nederlandse toeristen behoren tot de top 10 sterkste markten.  

Amsterdam, 9 februari 2016 –Toerisme in Kroatië heeft uitstekende resultatengeboekt in 2015. Van
januari tot en met december waren er volgens officiëledata van de verkeersbureaus in Kroatië 14,9
miljoen aankomsten (een groei van8,5% ten opzichte van het jaar ervoor) en 80 miljoen overnachtingen
(een groeivan 6,9% ten opzichte van 2014). In het Adriatisch kustgebied blijkt uit de data dater 13,1
miljoen aankomsten waren (een groei van 8%) en 76,8 miljoenovernachtingen (een groei van 6,7%).

Het binnenland kent een nog grotere groei in aankomsten en overnachtingendan het Adriatische
kustgebied. De aankomsten in het binnenland namen met 13,5%toe door 724 duizend aankomsten en het
aantal overnachtingen groeide met 13,4%met 1,5 miljoen overnachtingen. Deze resultaten laten zien dat
Kroatië veel tebieden heeft, niet alleen in de zomermaanden en aan het kustgebied, maar ookhet
binnenland en alle overige seizoenen in een jaar worden populairder.

Buitenlandse versus binnenlandsetoeristen

In vergelijking met 2014 kwamen en overnachten er meer buitenlandse enbinnenlandse toeristen in
Kroatië. In 2015 verwelkomde Kroatië 13,2 miljoenbuitenlandse toeristen, een groei van 8,34%, en telde
72,3 miljoenovernachtingen, een groei van 6,76%. Bij de aankomst van binnenlandse toeristenis een groei
waar te nemen van 10,13% in aankomsten en 8,45% in overnachtingen.De toeristen genoten onder
andere van het buitenseizoen, waarbij de sfeer nogkalmer en meer relaxed is, waardoor het ‘echte’
Kroatië nog intenser kan wordenervaren.

Vijf sterkste markten in overnachtingen 

De vijf sterkste markten inhet aantal overnachtingen in de periode januari-december 2015 zijn: Duitsland
met 16,8 miljoen overnachtingen (21,4%), Slovenië met 8,2 miljoenovernachtingen (10,25%), Oostenrijk
met 6,5 miljoen overnachtingen (8,14%),Tsjechië met 5,1 miljoen overnachtingen (6,4%) en Italië met 5
miljoenovernachtingen (6,29%). Nederlands staat op de 9e plaats met eenaandeel van 3,2%.  

Populairste regio’s aan de kust

Kroatië heeft één van de meest indrukwekkende kustlijnenter wereld; met haar 5,385 km is het de 6e
langste kustlijn inEuropa. Het zal geen verassing zijn dat deze regio veel toeristen trekt. DeDalmatische
kust is de populairste kustregio in 2015, met 6,5 miljoenaankomsten (een groei van 7,31%) en 37,8
miljoen overnachtingen (6,65 % groei).In Istrië waren er 3,6 miljoen aankomsten (8,72% groei) en 23,6
miljoenovernachtingen (5,95% groei). Kvarner telde 2,5 miljoen aankomsten en 13,2miljoen
overnachtingen (7,82% groei).



OVER KROATISCH NATIONAAL BUREAU VOOR TOERISME

Over Kroatië

Kroatië heeft een uitgestrekte kustlijn langs de Adriatische Zee, op slechts een steenworp afstand van Centraal-
Europa. Het land beschikt over een rijk cultureel erfgoed. De geschiedenis in combinatie met de jeugdige geest
en de bruisende energie maken Kroatië tot een onweerstaanbare bestemming voor mensen die op zoek zijn naar
diversiteit. Adembenemende natuur, talloze stranden, een rijk gastronomisch aanbod, avontuur, sport en wellness
– Kroatië is het hele jaar door de moeite waard om te bezoeken. Verken bijvoorbeeld de oude vestingstad

Populairste regio’s in het binnenland 

Met zijn rivieren, bronnen,bergen, bossen, ongerepte oerwouden, meren, kloven en grotten heeft het
binnenland van Kroatië de hoogste concentratie nationale en natuurparken – demeest iconische is het
Plitvice Nationale Park, die bezoekers betovert met de schoonheidvan 16 schitterende meren en meer
dan 129 soorten vogels. De Karlovac-regio isde meest populaire regio in het Kroatische binnenland. Het
kent een grote groeiin aankomsten – 16,37% met 230 duizend aankomsten en 18,04% groei in
overnachtingendoor 375 duizend overnachtingen. De groeiende populariteit van het binnenlandis te
danken aan het promoten van de buitengewone natuurlijke enarchitectonische diversiteit.  

De winterperiode in Europa heeft veel te bieden, maarZagreb brengt dit tot een hoger niveau met de
welbekende award-winnendekerstmarkt. De stad wordt verlicht met duizenden tinten goud en ontelbare
kerstlichtjes, waardoor een wonderlijke en warme sfeer wordt gecreëerd. Zagrebis the place to be in de
kerstperiode! De hoofdstad zag een groei van 11,99% aankomsten in vergelijkingmet het jaar ervoor (1
miljoen) en 12,63% groei in overnachtingen (1,8miljoen).  
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Over Kroatië  Kroatië heeft eenuitgestrekte kustlijn langs de Adriatische Zee, op slechts een steenworp
afstandvan Centraal-Europa. Het land beschikt over een rijk cultureel erfgoed. Degeschiedenis in
combinatie met de jeugdige geest en de bruisende energie makenKroatië een onweerstaanbare
bestemming voor mensen die op zoek zijn naardiversiteit. Adembenemende natuur, talloze stranden, een
rijk gastronomischaanbod, avontuur, sport en wellness – Kroatië is het hele jaar door de moeitewaard om
te bezoeken. Verken bijvoorbeeldde oude vestingstad Dubrovnik, die op de werelderfgoedlijst van
UNESCO staat,bezoek de verschillende eilanden van de Split-archipel, ga op truffeljacht inIstrië, ga
paragliden over de Plitvicemeren, ontdek Zagreb en zijn oude smallestraatjes en verborgen steegjes, ga
vogels spotten in natuurpark Kopački rit, feest de hele nacht door ophet strand Zrće in Novalja of geniet
van een heerlijk ontspannen dagje met hethele gezin op het strand Zlatni Rat: Kroatië biedt werkelijk voor
elk wat wils.Ga voor meerinformatie over dit prachtige vakantieland naar http://croatia.hr/nl  

http://croatia.hr/nl-NL/SummerIsHere


Dubrovnik, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, bezoek de verschillende eilanden van de Split-
archipel, ga op truffeljacht in Istrië, ga paragliden over de Plitvicemeren, ontdek Zagreb en zijn oude smalle
straatjes en verborgen steegjes, ga vogels spotten in natuurpark Kopački rit, feest de hele nacht door op het
strand Zrće in Novalja of geniet van een heerlijk ontspannen dagje met het hele gezin op het strand Zlatni Rat:
Kroatië biedt werkelijk voor elk wat wils.

Ga voor meer informatie over dit prachtige vakantieland naar http://croatia.hr/nl
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