
Rivieren, Rieslingen Romantiek

Kroatië verrast bezoekers onverwachte superlatieven

Amsterdam, 23 juni2016 – Van de kleinste stad terwereld tot de meest romantische plek in

Europa en het eiland met de langstekustlijn, tot de stad met de meeste rivieren – Kroatië is rijk

aansuperlatieven en dé perfecte vakantiebestemming om te ontdekken. Hieronder vindje enkele

van de opvallendste superlatieven van het land aan de AdriatischeZee.



#1 Istrië, het grootste schiereiland van deAdriatische zee met de kleinste stad ter

wereld: Hum

 

Istrië, gelegen in het noordwesten vanKroatië, is het grootste schiereiland in de Adriatische

Zee. Hetwordt vaak het “Kroatische Toscane” genoemd en is beroemd om zijn groenebinnenland,

smalle wegen, wijngaarden en middeleeuwse heuveldorpen engehuchten. Verborgen in Istrië ligt

Hum, de kleinste stad terwereld. Hum telt slechts 30 inwoners, maar is een toeristische

trekpleistervanwege zijn middeleeuwse stadsgezicht: met zijn massieve oude muren is hetstadje

zeker een bezoek waard. Op de zogenaamde Glagolitic Alley, een 3 kilometer lang pad met 11

herdenkingsgrafstenen en de hoofdattractie in de streek, wandel je van Hum naarRoč, een iets

groter stadje in het achterland van het Istrische schiereiland.

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215025
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215026
http://www.coloursofistria.com/en/destinations/istria/about-istra/glagolitic-alley
http://www.coloursofistria.com/en/destinations/istria/hum-the-smallest-city-in-the-world
http://croatia.hr/nl-NL/Bestemming/Regios/Cluster/Istrie


#2 Romantiek en de beste zonsondergang terwereld 

Zin in een perfectedag met je partner? Ga dan naar Nin, de meest romantische stad van

Europa! Nin is gelegen in de regio Zadar,vooral bekend door zijn middeleeuwse geschiedenis en

cultuur, en ideaal vooreen romantische trip. Bezoek de prachtige kroningskerk van Sint-

Nicolaas, waarje meer te weten komt over de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenisvan

Kroatië. Geniet van het leven met je geliefde op de geweldige stranden vanNin en bewonder de

unieke zonsondergang aan de waterkant. De stad Zadar staat trouwens bekend om de beste

zonsondergang ter wereld; “Zadarheeft de mooiste zonsondergang ter wereld, mooier nog

dan in Key West, inFlorida, die elke avond wordt geprezen”, aldus Alfred Hitchcock. Veel

toeristenzullen nooit de ondergaande zon en de zee vergeten die van kleur verandertnaargelang

de beweging van de golven.

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215018
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215019
http://croatia.hr/nl-NL/Bestemming/Regios/Cluster/Dalmatie-Regio-Zadar
http://croatia.hr/nl-NL/Evenementen-en-attracties/Evenementen/NewEvents/Romantic-Night-Most-Romantic-Destination-Europe-Nin


#3 Hvar: het zonnigste eiland van Kroatië

 

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215027
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215030
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215029


Hvar is dé plek met de meeste superlatieven inKroatië: het is het meest luxueuzeeiland en de

zonnigste plek van hetland. Maar liefst 2.724 uren zon per jaar zorgen ervoor dat je een extra

vitamineD-boost krijgt. Samen met Dubrovnik is Hvar de populairste toeristische

bestemmingvan Kroatië. Het milde klimaat met zijn warme winters en aangename

zomerdagen maakt dit eiland de perfecte bestemming om je batterijen te herladenterwijl je van

het schitterende landschap van de Middellandse Zee, de rijketraditie en uitgaansbuurten geniet.

Geen wonder dat celebs als Demi Moore,Jay-Z. Beyoncé, Kevin Spacey en Catherine Zeta Jones

fan zijn van Hvar!

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215031
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215032
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215033
http://www.allesoverkroatie.nl/het-eiland-hvar/


#4 Proef de beste Kroatische wijnen in hetmeest oostelijke dorp van Kroatië: Ilok

Ben je eenwijnliefhebber? Dan is Ilok de ideale plek voor jou! Ilok, omringd door de hellingen en

prachtige wijngaarden van Fruška Gora, is de thuisbasis van een van de beroemdste

wijnsoorten ter wereld: de Ilok Traminac, die aan het Engelse hofwordt geserveerd. In het

meest oostelijke dorp van Kroatië kan je ook riesling,pinot blanc, rijnriesling, chardonnay en

frankovka wijnen proeven. Tal vanIlok-wijnen hebben al prijzen gewonnen en nieuwe markten

veroverd.

http://croatia.hr/nl-NL/Evenementen-en-attracties/Evenementen/NewEvents/Druivenpluk-Ilok


#5 Karlovac: de stad met de meeste Kroatische rivieren 

 

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215010
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215022
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215023


Karlovac staat bekend om zijn vier grote rivieren die samenkomen metals resultaat een

prachtige en uitzonderlijke stad. Wist je dat Michael Jacksonde stad als decor koos voor zijn hit

“Earth Song”? De langste rivier die doorKarlovac stroomt is de Kupa, die tussen beboste heuvels

en weelderige valleien loopten in de Sava uitmondt. De Kupa is uniek in zijn soort en stroomt in

detegenovergestelde richting (naar het binnenland), hoewel ze op amper 30 km vande

Adriatische Zee ontspringt. Een andere rivier die door Karlovac stroomt, isde Mrežnica,

waarschijnlijk de groenste rivier die je ooit zal zien. Het geheimhierachter is de kloof, waar je tal

van watervallen en stroomversnellingenvindt. De Dobra staat bekend om haar wild en onstuimig

water; de perfecterivier dus om te raften. De laatste rivier die door Karlovac loopt, is deKorana,

waar de mooiste plekken stroomopwaarts te vinden zijn.

http://croatia.hr/nl-NL/Bestemming/Regios/Cluster/Lika-Karlovac


#6 Het eiland met de langste kustlijn; Pag

 

Pag is een eiland inhet noorden van de Adriatische Zee en heeft de langste kustlijn. Het eiland is

beroemd om zijn feesten en festivals, onder andere op het strand Zrce, maar eris nog veel meer

te zien en te doen. Het stadje Pag munt bijvoorbeeld uit inambachten zoals het maken van kant

en kaas. Deze kaas (paski sir) is gemaakt van een schapenmelk en eenmust-try!

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215014
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215015
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/215021


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

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

