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SAMENVATTING

Voor de tweede keer wordt wiellerronde Tour of Croata georganisseerd

Tour of Croatia is een internationale wielerronde met meerdere etappes. Het wielerspektakel vindt
dit jaar voor de tweede keer plaats en wel van 19 tot en met 24 april. Het heeft een route van 1000
kilometer langs de Adriatische kust, Istrië en het continentale deel van Kroatië. De Internationale
Wielerunie (UCI) onderschrijft het potentieel van de wielerronde door het te classificeren in Categorie
1, waarmee het dicht bij wereldberoemde wielerrondes als de Tour de France, Giro di Italia en Vuelta
a España staat.

Er zullen 20 professionele internationale wielerploegen deelnemen aan de Tour of Croatia.

Eurosport en een aantal andere internationale sportzenders zullen de Tour uitzenden. De schoonheid
van Kroatië bereikt hierdoor een miljoenenpubliek, want Eurosport zendt de Tour uit in 54 landen met
minimaal 15 miljoen kijkers die dagelijks live kijken.

De Tour, die begint in Osijek en eindigt in Zagreb, zal onder toezicht van het Kroatisch Nationaal
Bureau voor Toerisme, het Ministerie van Toerisme en het Ministerie van Milieu- en
Natuurbescherming worden gehouden. De Tour wordt gesponsord door een aantal bedrijven en door
steden, provincies en toeristenbonden uit het gebied van de Tour.

Voor een impressie van de tour van 2015 gaat u naar:

https://www.youtube.com/watch?v=jDzbCFtxI5M

Tour de Croatia 2016 trailer, EUROSPORT
https://vimeo.com/159610338
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Generic Tour de Croatia 2016 trailer
https://www.youtube.com/watch?v=jDzbCFtxI5M
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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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