
Achter de schermen bij Game of Thrones in
Kroatië
Amsterdam, 21 april - Heb je ooit de voetsporen van Cersei willen volgen,in de troonzaal van
Daenerys willen zitten of een coup willen plannen in detuinen van de Red Keep? Nu het nieuwe
seizoen van Game of Thrones eraan komt, ishet misschien tijd voor een trip naar Kroatië om de
iconische locaties in het echt te zien.

De HBO-serie Game ofThrones loopt nu vijf seizoenen. Telkens was Kroatië de filmlocatie bijuitstek.

De iconischekuststad Dubrovnik, dat dienst doet als King’s Landing, de hoofdstad van de Zeven
Koninkrijken, en Split, zijn twee van de belangrijkste locaties uit de serie. Ditheeft het toerisme in Kroatië
de laatste jaren een boost gegeven.

De Oude Stadsmuren

De oude stadsmurenvan Dubrovnik zieneruit alsof ze speciaal voor de serie werden gebouwd, maar in
feite dateren zeuit de dertiende eeuw. Later werden ze nog verbouwd en versterkt. Ze staanbekend als
één van de grootste vestingwerken uit de middeleeuwen, aangezien ze toennooit werden doorbroken. Elk
seizoen opnieuw brengen ze King’s Landing weer totleven.

http://croatia.hr/nl-NL/search/node/Dubrovnik%20language:nl
http://croatia.hr/nl-NL/beleef-kroatie/Achter-de-schermen
https://www.youtube.com/watch?v=PN63bg_OSL0
http://croatia.hr/nl-NL


De schuilplaats van Daenerys

De beroemdste bezienswaardigheidin Split is het Paleisvan Diocletianus, een 1.700 jaar oud monument
dat op de UNESCO-werelderfgoedlijststaat. Binnen de muren en in de kelders traint Daenerys haar drie
draken. Daar sluitze hen uiteindelijk ook op na hun moorddadige aanvallen.

Het paleis diende oorspronkelijkals verblijf voor Diocletianus, één van de grootste Romeinse keizers, na
zijnaftreden in de vierde eeuw na Christus. De bovenste verdiepingen zijn nietbewaard gebleven, maar
omdat de ondergrondse tunnels dienst deden alsopslagplaats voor afval bleven die wel intact. In 1952
werden de tunnels uiteindelijkopgegraven, zodat bezoekers er nu door kunnen wandelen.

De stad Meereen

Op amper 20 minutenten noorden van de stad Split ligt het fort Klis. Dit middeleeuwse kasteel wordt
gebruikt als buitenlocatie voor Meereen, de grootste van de drie Slavensteden, waarDaenerys de
slavenhandelaars ten val brengt.

Het fortwas ooit een koninklijk kasteel. Er verbleven tal van Kroatische koningen diekonden uitkijken over
de vallei, de stad aan de voet ervan en de AdriatischeZee. Tegenwoordig kunnen bezoekers het hele
historische fort bezichtigen,   ongehinderd door touwen of vergrendeldedeuren.

http://croatia.hr/nl-NL/belevenissen/cultuur-en-erfgoed/unesco-diocletianuspaleis-en-middeleeuws-split


Depaleistuinen 

In Trsteno, op 15 minuten van Dubrovnik, ligt het Arboretumvan Trsteno. Deze weelderige tuinen vormen
het decor voor personages zoals Tyrion,Lord Varys en Margaery Tyrell, die hun coups en plannen smeden
in de Red Keep. Dekusttuinen die aan het eind van de vijftiende eeuw werden aangelegd op hetlandgoed
Gučetić-Gozze, beslaan 25 hectaren en omvatten een aquaduct, een molen,een fontein met een
Neptunus-beeld en een paviljoen dat uitkijkt over de zee. 



De zeeslag bij Blackwater

Fort Lovrijenac, datook bekend staat als het Gibraltar van Dubrovnik, is de locatie van deiconische zeeslag
bij Blackwater. Daarbij probeerde Stannis Baratheon King’sLanding aan te vallen en Joffrey van de troon
te stoten. 

Dit fort, op eenklif 37 meter boven zeeniveau, ligt buiten de stadsmuren en is een historischsymbool van
het verzet van Dubrovnik tegen de Republiek Venetië.

Deweg der schande van Cersei 

Het pittoreske St.Dominika, met zijn smalle straatjes en paden, ligt in het oude stadsgedeeltevan
Dubrovnik, dat ook op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat.Het komt voor in diverse scenes van de serie,
onder andere als de beroemde wegder schande die koningin Cersei naakt moest afleggen, als symbool
van boete. Destraat ligt vlakbij het klooster en de Dominicanenkerk, en loopt tot aan FortRevelin, in Ploče,
de oostelijke ingang van de Oude Stad. 

De stad Qarth

Het eiland Lokrum, bij Dubrovnik,doet in de serie dienst als de stad Qarth, waar Daenerys de Spice King

http://croatia.hr/nl-NL/belevenissen/stranden/strand-lokrum
http://croatia.hr/nl-NL/belevenissen/cultuur-en-erfgoed/unesco-de-oude-stad-dubrovnik


OVER KROATISCH NATIONAAL BUREAU VOOR TOERISME

bezoekt.Het eiland ligt op amper 15 minuten varen van de oude haven van Dubrovnik.

Lokrum is eennatuurreservaat en speciaal bosreservaat waar families pauwen leven. Een van de
hoofdattracties is het kleine meer Mrtvo More, ofwel de Dode Zee, eenkristalhelder meer waarin men kan
zwemmen.



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

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/
http://croatia.hr/nl-NL/SummerIsHere

