
Kroatisch toerisme sterk begin 2016

Kroatië meldt een toename van 7,5% in toeristenaankomsten en
een toename van 6,1% in overnachtingen in de eerste vier
maanden van 2016

Amsterdam, 28 juni 2016 – Kroatië blijft een zeer geliefde vakantiebestemming. De

afgelopen jaren is er een continue groei in de Kroatische toeristische sector. Deze groei zet de

eerste vier maanden van 2016 door. De goede resultaten zijn deels te danken aan de

uiteenlopende promotieactiviteiten van het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme. Deze

promotieactiviteiten laten zien dat Kroatië gedurende het hele jaar veel te bieden heeft. 

Officiële data van het Kroatisch Nationaal Bureau voor de Statistiek laten indrukwekkende

resultaten zien. Er kwamen in de eerste vier maanden van 2016 maar liefst 1.351.300 toeristen

aan, een toename van 7,5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (1.257.351). Het

aantal overnachtingen (3.352.222) is ook toegenomen en is nu 6,1% hoger dan tussen januari en

april 2015 (3.158.476). Van het totaal aantal toeristen waren buitenlandse toeristen goed voor

967.125 aankomsten, een toename van 6.9%, en 2.478.555 overnachtingen, een toename van 7%

in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (2,317,460). Met een toename van 8.9% in

aankomsten en 3.9% in overnachtingen was er ook een significante groei in het binnenlands

toerisme.

De vijf sterkste markten qua overnachtingen in de periode van januari tot en met april 2016

waren Slovenië (12.5) Duitsland (11.5%), Oostenrijk (8.3%), Italië (6.2%) en Korea (2.7%).

Nederland (1.3%) staat op de twaalfde plaats met bijna 45.000 overnachtingen.

Adriatische regio is topbestemming

Kroatië is al jaren een populaire vakantiebestemming in de zomerperiode. Uit recente data blijkt

dat de Adriatische regio ook erg in trek is tijdens de koudere periode van het jaar. Tijdens de

eerste vier maanden van 2016 ging 69.2% van alle bezoekers naar de Kroatische kust. Dit waren

om precies te zijn 935.445 toeristen (6.7% groei ten opzichte van een jaar eerder). Met 295.094

aankomsten (12.7% groei) en een aandeel van 21.8% is Istrië de meest populaire bestemming

binnen de Adriatische regio.



Continentaal Kroatië is de nummer 2 meest populaire bestemming en verwelkomde in de eerste

vier maanden maar liefst 415.855 toeristen (aandeel van 30.8%). Dit was tevens de regio met de

grootste groei in toerisme (9.4%). Op nummer 3 staat de stad Zagreb met 251.094 toeristen

aankomsten (groei van 8.6% en aandeel van 18.6%).

“Mensen uit alle hoeken van de wereld weten dat Kroatië een geweldig vakantieland is in de

zomer”, zegt Ratomir Ivicic, CNTB directeur. “Onze laatste cijfers laten zien dat een substantieel

deel van onze gasten ook graag in het laagseizoen ons prachtige land bezoekt. Tijdens het

laagseizoen is de sfeer nog rustiger en meer ontspannen en kan het authentieke Kroatië worden

ervaren.”
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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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