
Heritage, Hip Hop en HauteCuisine
Kroatië viert het voorseizoen met bruisendefestivals en
evenementen
Amsterdam,30 maart 2016 – Kroatiëis niet alleen een zomerse strandbestemming, maar biedt vakanties
voor iedertype vakantieganger; voor eilandhoppers, foodies, cultuurliefhebbers enavonturiers worden er s
’werelds beste festivals en evenementen georganiseerd. Ofde reizigersdroom nu bestaat uit het
ontdekken van zoveel mogelijk mooieeilanden, culturele schatten, lokale delicatessen en wijn of de beste
muziek:op slechts 2 uur vliegen of 13 uur rijden bevind je je in Zagreb, zodat je dezedroom kunt
verwezenlijken.  

MUZIEK

Deboto,Sibenik, 2 – 5 juni 2016

Deboto brengtkunst, eten, wijn, cocktails, jazz en dance samen in de straten van hetprachtige Sibenik.
Sibenik staat bekend om zijn middeleeuwse centrum enprachtige landschappen met uitzicht op de
schitterende zee en eilanden. Ditzomerfestival is door de combinatie van live optredens van lokale en
internationale dj’s met heerlijk eten en wijnen een cultureel hoogtepunt. Meerinformatie vind je op de site
van Deboto: http://www.debotofestival.com/

 

INmusicFestival, Zagreb, 20 - 22 juni 2016                                 

Eén van de hoogtepunten in Zagrebdit voorseizoen is het INmusic festival. Hier treden veel grote sterren
op, erhangt een bruisende sfeer, er komen veel mensen uit verschillende landen op afén het wordt ook
nog eens gehouden op een prachtige locatie. De groene eilandenin het midden van het Jarun-meer van
Zagreb worden overgenomen door eenadembenemende line-up met o.a. Florence + The Machine, PJ
Harvey, Skunk Anansieen Jake Bugg. Meer informatie vind je op de site van INmusic festival:
https://www.inmusicfestival.com/en/program/2016

HideoutFestival, Novalja (Eiland Pag), 26-30 juni 2016

Hideout Festival is een ode aanelektronische muziek en biedt vijf dagen en nachten met meer dan 100
dj’s,feestjes in zwembaden, op boten en legendarische after-party’s. Hideout vindtplaats op maar liefst zes
verschillende plekken op Zrće Beach en de line-up bestaatonder andere uit Jamie XX, Skrepta, The
Martinez Brothers, J.E.S.u.S,Jackmaster en Seth Troxler. Meer informatie vind je op de site van Hideout
festival: http://www.hideoutfestival.com/

http://www.hideoutfestival.com/
https://www.inmusicfestival.com/en/program/2016
http://www.debotofestival.com/


 

GASTRONOMIE

RiGastro, Rijeka, start 5 april 2016

Rijeka is bekend om het carnaval,maar foodies weten Rijeka ook te vinden voor de heerlijk keuken van de
Kvarner-regio. Restaurants en cateraars bereiden seizoensgebonden gerechten metlokale ingrediënten
en volgens traditionele recepten. Ri Gastro trapt af op 5april met een Asperge week en tot het einde van
het jaar staat er iedere maandeen week in het teken van een streekproduct, zoals kersen, vijgen, inktvis,
chocolade en kabeljauw.Check de agenda op de website van Ri Gastro: http://rigastro.visitrijeka.hr/en/

 

Vinistra, Istria, 13-15 mei 2016

Wat is een betere plek om deberoemde Kroatische wijnen te proeven dan in Kroatië zelf? Tijdens Vinistra
ontdekken duizenden wijnliefhebbers de Kroatische wijnen en de wijnproductie.Ook kunnen er diverse
delicatessen worden geproefd, bereid door lokale eninternationale chefs. Meer informatie vind je op de
site van Vinistria:

www.vinistra.com/vinistra-exhibition.html

 

Seaon the Table, Fazana, 25 juni 2016

Tijdens Seaon the Table zal het symbool van Fazana, de sardine, op honderd verschillendemanieren
bereid worden. Alle restaurants rondom het plein zullen hunvaardigheden en geheime recepten met je
delen. Uiteraard worden er ook anderevissoorten bereid. Het bezoeken van Sea on the Table in Fazana is
de ultiemekans om verrast te worden met nieuwe ideeën om vis te bereiden.

http://www.infofazana.hr/

 

CULTUUR

Cest isd’Best Street Festival, Zagreb, 26 mei – 5 juni 2016

Het Cest is d’Best in Zagreb is heteerste straatfestival in Zagreb en is rijk aan traditie, cultuur en lifestyle.
De eerste keer dat het festival werd georganiseerd was in 1997 en inmiddelsheeft het festival een
internationaal karakter gekregen. De straten en pleinenvan Zagreb worden versierd met zeven podia en
diverse artiesten metverschillende talenten: zo is er veel muziek, theater, sport, kunst en zijn eractiviteiten

http://www.infofazana.hr/
http://www.vinistra.com/vinistra-exhibition.html
http://rigastro.visitrijeka.hr/en/


voor kinderen. Het Cest is d’Best Street Festival laat zien waarKroatië voor staat: een jong en bruisend
land waar de mensen nooit huntraditionele gastvrijheid zijn verloren. Meer informatie vind je op de website
van Cest is d’Best: http://www.cestisdbest.com/

 

KarlMay Fest, Starigrad-Paklenica, 4-11 juni 2016

In Kroatië kunnen mensen terugreizen naar hun jeugd herinneringen – bijvoorbeeld naar de locatie van
filmWinnetou. De legendarische films over de Indiaan Winnetou, gebaseerd op deboeken van Karl May,
werden ruim een halve eeuw geleden opgenomen in Kroatië.Tijdens het Karl May Fest kan je niet alleen
genieten van de locatie, maar ookacteurs ontmoeten, de natuur ontdekken en de Kroatische gastronomie
proeven.Een must-see en het centrum van het event is Starigrad-Paklenica en luxe hotel Alan. Ook voor
defans die het festival helaas niet kunnen bezoeken is er goed nieuws: in 2015werden er 3 nieuwe
Winnetou films opgenomen die dit jaar rond de kerstdagen opde Duitse televisie worden uitgezonden.
Meer informatie vind je op de site vanhet Karl May Fest: http://croatia.hr/en-GB/Activities-and-
attractions/Events/NewEvents/Karl-May-Fest

 

OgulinFairytale Festival, Ogulin, 10-12 juni 2016

Ogulin is de thuishaven van de beroemde Kroatischesprookjesschrijfster Ivana Brlić Mažuranić. Hier wordt
het Fairytail Festivalgeorganiseerd waar theatergroepen, schrijvers en muzikanten optreden enworkshops
organiseren. Het kleine stadje wordt omgetoverd tot eensprookjeswereld tijdens deze dagen. Wanneer je
in Ogulin bent vergeet dan nietlangs te gaan bij het bezoekerscentrum van Ivana's House of Fairy Tales.
Hetmuseum is opgericht om de verhalen van Ivana te eren en om sprookjes tegebruiken om mensen te
inspireren van lezen te gaan houden. Vergeet derealiteit en verdwaal in een wereld vol elfjes, dwergen,
heksen en anderewezens. Meer informatie vind je op de website van Ogulin Fairytale Festival:

http://croatia.hr/en-GB/Activities-andattractions/Events/Town/Ogulin/Culture/Fun/The-Ogulin-Fairy-Tale-
Festival

 

DolceVita Festival, Rovinj, 01-30 juni 2016

Het Dolce Vita Festival is een vintage festivaldat het verleden eert en bezoekers terug brengt naar de
jaren ’50 en ’60. Inhet prachtige Rovinj worden bezoekers uitgenodigd om te genieten vaninspirerend
entertainment en originele culturele uitingen. Het muziekprogrammabevat optredens van Europese
toppers in swing, rock & roll, r&b enblues. Ook zijn er tentoonstellingen met vintage auto’s, scooters,
meubels,mode en vinyl. Meer informatie vind je op de website van het Dolce Festival:

http://croatia.hr/en-GB/Activities-andattractions/Events/Town/Ogulin/Culture/Fun/The-Ogulin-Fairy-Tale-Festival
http://croatia.hr/en-GB/Activities-and-attractions/Events/NewEvents/Karl-May-Fest
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http://dolcevitafestival.com/

 

EINDE

 

Voor meer informatie over de festivals en eventsin Kroatië neem contact op met het pr-bureau van het
Kroatisch Verkeersbureau:

 

GRAYLING

Chrissy Minnema-Dijkman

T +31 (0) 20 575 4006 

E: chrissy.dijkman@grayling.com
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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
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

Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerismenewsroom
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