
Croatia Full of Music

Kroatië viert de zomer met heerlijke vibes op té coole locaties.

Amsterdam, 3 april 2017 – Witte stranden met een helderblauwe zee, de beste

dance muziek en een uitgelaten publiek – Kroatië is the place to be deze zomer

voor feestgangers! Kroatië nodigt je uit om te genieten van de beste

muziekfestivals met artiesten uit de hele wereld. Indien je wilt en aan kan, kun je

dag en nacht door feesten in onder andere Zagreb, Pag en Tisno. Dit zijn de

highlights voor komende lente en zomer in de meest levendige

vakantiebestemming in Europa – Kroatië!

Sea Star Festival, Umag, 26-27 mei 2017



In Istrië wordt een van de meest bekende muziekfestivals ter wereld gehouden. Artiesten zoals

de Prodigy, Fat Boy Slim en Paul Kalkbrenner zullen het Sea Star Festival onvergetelijk maken

dit jaar! Op het Stella Maris Resort in Umag kun je los gaan op zes verschillende podia. Geniet

van twee dagen vol muziek én ontdek Umag op het grootste schiereiland van Kroatië. Dit

plaatsje in Istrië heeft een Mediterrane flair en veel authentieke en historische schatten om te

bewonderen. Umag is goed te bereiken via het vliegveld van Pula. Er is zelfs een Sea Star Coach

verbinding die je in een uur naar het resort brengt. Er zijn veel accommodaties in de omgeving

of je kunt verblijven op de kampeerplaats van het festival. Check de website voor meer

informatie: Sea Star Festival.

Spring Break Island, Novalja, 2-5 juni en 15-18 juni 2017        

Kleurrijk, zonnig en vooral heel veel plezier hebben – dat is hoe Spring Break wordt gevierd. Op

Spring Break Island in Novalja, Pag zijn er 4 dagen lang de beste strandfeesten. Artiesten zoals

Tujamo en Plastik Funk draaien de beste muziek om de hele nacht te blijven dansen. Het strand

van Zrće is één van de mooiste in Pag en de vele sportactiviteiten zoals jetskiën en wakeboarden

geven je vast een energieboost om het feesten vol te houden. Zelfs de wildste feestgangers halen

hier hun hart op dankzij de 24 uursfeesten. Je bereikt Pag gemakkelijk via het vliegveld van

Zadar en de shuttle service brengt je naar het festivalterrein. Check de website voor meer

informatie: Spring Break Island.

INmusic Festival, Zagreb, 19-21 juni 2017

https://springbreak-island.com/
http://www.seastarfestival.com/en/


De hoofdstad van Kroatië biedt dit jaar 3 dagen vol openlucht feesten met beroemde artiesten

zoals Kings of Leon, Arcade Fire en Kasabian tijdens het INmusic Festival. Het festival voor

Rock en Indie lovers! Vergeet zeker niet de stad zelf te ontdekken. Het INmusic Festival wordt

gehouden op het terrein bij het meer Jarun en heeft een camping. Zagreb is te bereiken via het

eigen vliegveld en met het openbaar vervoer reis je makkelijk naar het festivalterrein. Check de

website voor meer informatie: INmusic Festival.

 

Hideout Festival, Novalja, 25 – 30 juni 2017

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242164
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242162
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242161
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242160
https://www.inmusicfestival.com/en


In Pag wordt een week later het Hideout Festival gehouden met de beste house, techno, rave,

dubstep en minimal artiesten, zoals Major Lazor, Diplo, Jamie Jones en The Martinez Brothers.

Er wachten 5 dagen vol zwembad-, boot- en afterparty’s op je in Pag! Op Hideout treden meer

dan 100 dj’s op. Vanaf de vliegvelden van Zadar, Split, Dubrovnik, Pula en Zagreb is er een

shuttle service die je naar het festivalterrein brengt. In Novalja is er veel accommodatie waar je

kunt verblijven. Check de website voor meer informatie: Hideout Festival.

http://www.hideoutfestival.com/


Love International, Tisno, 28 juni – 5 juli 2017



Een andere party locatie die je echt niet mag missen in Kroatië is Tisno waar het Love

International festival voor de tweede keer wordt gehouden. Het populaire festival heeft veel te

bieden voor festivalgangers zoals optredens van populaire DJ’s en producers als Ben UFO, The

Black Madonna, Leon Vynehall en Optimo. Er zijn drie podia én de legendarische nachtclub

“Barbarella’s” feest mee. Het festival biedt veel verschillende accommodaties, zoals tenten,

appartementen, podpads, jachten of een Airstream. Tisno is makkelijk te bereiken via het

vliegveld van Split of Zadar waar je vervolgens een taxi-boot of trein naar Tisno kan nemen.

Check de website voor meer informatie: Love International.

 

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242170
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242169
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242166
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242167
http://loveinternationalfestival.com/


Obonjan, Obonjan, 23 juni – 3 september 2017

Het kleine eiland Obanjan voor de kust van het plaatsje Šibenik nodigt je uit om haar te

bezoeken tijdens het 10-weken durende festival. Muziek, wellness, entertainment, gastronomie

en fitness spelen een hoofdrol op dit speciale zomer event op dit schattige Kroatische eiland.

Het draait tijdens dit festival om inspiratie, creativiteit en ontspanning. Obanjan is zes

kilometer verwijderd van Šibenik en is gelegen tussen de vliegvelden van Zadar en Split. Van de

haven van Šibenik kan je naar Obanjan per boot of ferry.  Het eiland heeft een duurzaam

programma en heeft eco-friendly accommodatie. Check de website voor meer informatie:

Obonjan.

Ultra Europe, Split, 14 - 16 juli 2017  

Split is de thuisbasis van het grootste EDM en house festival in Europa: Ultra Europe. De hele

omgeving van Split staat in het teken van het festival met nog veel meer feestjes in de stad, op

het strand en op boten. De afgelopen jaren waren er artiesten zoals David Guetta, deadmau5 en

de Chemical Brothers. Check de website voor meer informatie: Ultra Europe.

https://ultraeurope.com/
https://obonjan-island.com/


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

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242172
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242173
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242174
http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/242176


– 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

