
2017: Dit is nieuw in Kroatië!
Amsterdam, 24 februari 2017 – De eerste voorzichtige lentezon komt te voorschijn en dus is

een nieuw vakantieseizoen op komst. 2017 brengt ook voor Kroatië tal van nieuwigheden! We

zetten ze graag op een rij:

Restaurant Monte in Rovinj ontvangt de eerste Michelin-ster in Kroatië:

Heerlijke wijnen, prachtige witte truffels en top olijfolie – Kroatië’s buitengewone mediterrane

keuken overtuigt fijnproevers van over de hele wereld vanwege haar grote verscheidenheid aan

gerechten en de hoge kwaliteit van de ingrediënten. Nu worden de gastronomische troeven van

het land officieel herkend: de prestigieuze Michelin-gids heeft het restaurant Monte in Rovinj

met een Michelin-ster bekroond! Het is het allereerste restaurant in Kroatië dat deze erkenning

mag ontvangen.
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Proef het ´vloeibare goud` van Kroatië in het Museum van de Istrische olijfolie in

Pula:

Dit ongewoon klinkende museum wordt in 2017 geopend in Pula en zal één van de meest

belangrijkste exportproducten van Kroatië tentoonstellen: olijfolie. Het Museum van de

Istrische olijfolie, geeft bezoekers de kans om te leren over de streekspecialiteit en haar belang

in de geschiedenis van Kroatië en de Istrische regio. Daarnaast krijgen toeristen er ook de

mogelijkheid om olijfolie te leren proeven zodat ze deze kennis kunnen meenemen van hun reis

en anderen kunnen overtuigen van de smaak van het ´vloeibare goud` dat al vele jaren

gekroond wordt met wereldwijde erkenning.
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‘I Am Tribidrag’, hét evenement voor wijnliefhebbers:

Naar aanleiding van de populariteit van Zinfandel wijn en de ontdekking van de Zinfandel druif

variëteit die afkomstig is van Tribidrag, een traditionele, inheemse Kroatische druif variant,

wordt in 2017 de ´I Am Tribidrag` wijnconferentie gehouden. Van 27 tot 28 april 2017 komen

150 wijnliefhebbers van over heel de wereld samen in Split om meer te leren over de inheemse

Kroatische druifvariant.

Brodarica Beach in Šibenik krijgt een makeover:

In 2017 wordt Brodarica beach, dat gelegen is in het zuiden van Šibenik, gerenoveerd. Er zal een

nieuwe promenade komen langs de cafés en restaurants, speelpleinen voor kinderen, een

trainingsruimte en basketbal- en volleybalpleinen. Het strand zal onderverdeeld worden in

verschillende gedeeltes voor jonge kinderen en families. Daarnaast is er voor sportievelingen

een gedeelte voorzien met activiteiten zoals jetskiën en kayaking. Het strand zal eveneens

toegankelijk zijn voor mensen met een beperking om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten

van het nieuwe strand.
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Opening van het eerste Kroatisch Gardaland themapark:

In 2017 opent in Biograd na Moru aan de Kroatische kust het eerste Kroatisch themapark

Gardaland zijn deuren. Het themapark wordt gebouwd door de Italiaanse amusements design

specialist Bausaa die ook het design uitwerkte van themaparken in Rusland, Turkije en Saoedi-

Arabië. Het themapark zal net als de andere Gardaland themaparken 25 attracties hebben zoals

een roller coaster, carrousels, waterattracties, meren en een podium voor artistieke

performances. Het park is verdeeld in 3 gedeeltes: voor kinderen, families en tieners. Tieners

kunnen onder andere genieten van adrenalineritten en ook elektronische games en

simulatorshallen. Tijdens de middag kunnen bezoekers eten in één van de vele restaurants en

cafés. De opening is uiterlijk op 1 juni 2017.
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Rijeka trail: een uitdaging voor échte avonturiers:

Het achterland van Rijeka biedt een doolhof aan verborgen wandelpaden, geschikt voor trail

running en hiking. Dit jaar vindt de ‘Premier Edition wedstrijd’ van de Rijeka trail plaats en zijn

er drie verschillende races georganiseerd per lengte: Studena – 39 km, Grobnik – 27 km en Veli

Vrh – 14km. Registreren voor de wedstrijd is mogelijk tot 18 april 2017 of vroeger indien de max

van 500 aanmeldingen wordt overschreden. Een echte uitdaging voor avontuurlijke

vakantiegangers!
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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

Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerismenewsroom
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