
Klepetan &Malena – De meest romantische
ooievaar ter wereld is weer terug! 
Amsterdam,4 april 2016 – Ze zeggen dat oude liefde niet roest. De twee meest romantische
ooievaars ooit bewijzen dit oude gezegde. Na 215 dagen is ooievaar Klepetanterug gekomen naar
zijn nest en zijn geliefde partner Malena.

Het verhaal overKlepetan & Malena is het verhaal van de liefde tussen twee ooievaars dieelkaar moeten
missen tijdens de lange wintermaanden. Ieder jaar, rond eindaugustus, vliegt Klepetan 13000 kilometer
naar het zuiden en moet zijn geliefdeMalena achterlaten. Malena is gewond en kan helaas niet meer
vliegen. De mensenuit het dorp Slavonski Brod zorgen in de tussentijd voor haar. Gelukkig komtKlepetan
ieder jaar weer terug!
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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
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