
De mooiste trouwlocaties in Kroatië
Een idyllischeceremonie aan zee of een vorstelijk huwelijk in een paleis? Laat je betoverendoor
deze Kroatische trouwlocaties.

Kroatië heeft een heerlijk mediterraan klimaat,een tongstrelende keuken en schilderachtige
landschappen met veel natuurschoon.Het is dan ook de perfecte plek voor een droomhuwelijk. 

En of je nu een intieme ceremonie wilt op een ongerepteiland of liever een grootse happening
met honderden gasten in een historischekerk: in Kroatië kan het allemaal. Niet alleen in de
zomermaanden maar het helejaar door.

Dankzij de geschiedenis, natuur en gastronomie is het eenhemelse plek voor iedereen die van
de zee, goed eten, cultuur en sport houdt.Je wordt vast tot over je oren verliefd op dit
betoverende land, waar jevoorkeur ook naar uitgaat.

Kroatië is ook de ideale buitenlandse trouwbestemmingvanwege de gunstige ligging en de
uitstekende bereikbaarheid vanuit heelEuropa, met een directe vlucht of de auto. Er is de
afgelopen jaren hardgewerkt aan het wegennet, dus familie en vrienden kunnen allemaal
getuige zijnvan deze onvergetelijke dag.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van depopulairste plaatsen om elkaar eeuwige trouw
te beloven... je hoeft alleen nogmaar een datum te prikken.
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Dubrovnik

Dubrovnik is zonder enige twijfel een topbestemming voor aanstaande echtparen. Vrijwel alle
charmante locaties in de regio hebben een fraai uitzicht over de schitterende Adriatische Zee.
Je vindt er droomplekken voor de ceremonie, voor een huwelijksontbijt in de openlucht en
voor feesten.

Onlangs stapten Fabiola Beracasa – dochter van uitgeeftycoon Veronica Hearst – en
zakenbankier Jason Beckman hier in het huwelijksbootje, volgens de plaatselijke bevolking
het ‘huwelijk van de eeuw’. Diverse celebrity’s en andere gasten uit societykringen, onder wie
rapper Snoop Dogg, waren aanwezig bij deze exuberante ceremonie in het adembenemende
16de-eeuwse Sponza Paleis.

Dit romantische paleis ligt in het historische centrum van de stad, waar ook het Paleis van de
Rector zich bevindt. Stellen kunnen hier de plechtigheid houden, maar dat kan ook in een van
de vele andere renaissance- of barokkerken in de stad of in een klein dorpskerkje in de
omgeving.
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Rovinj, Istrië

In Rovinj kom je in een levendig mediterraan paradijs terecht: het is een uniek, goed
geconserveerd schiereiland met nauwe, hobbelige straatjes die langs een rijk cultureel en
historisch erfgoed voeren. In het oude centrum bevindt zich ook de op een heuvel gelegen St.
Eufemiakerk. Het gebouw stamt uit 1736 en is een ideale trouwlocatie. Vanaf de klokkentoren
kunnen de gasten op heldere dagen de Alpen zien liggen.

De dertien eilanden van de archipel van Rovinj vormen een idyllisch decor voor de
allermooiste trouwfoto’s.

Omdat Rovinj aan zee ligt, kunnen pasgetrouwde stellen rekenen op een huwelijksontbijt met
een scala van zeevruchten. In de kleurrijke panden langs de haven van de stad bevinden zich
vele uitstekende restaurants waar gasten gegarandeerd met de alom bekende en geliefde
mediterrane warmte en gastvrijheid worden ontvangen.
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Motovun, Istrië

Zoek je naar de perfecte trouwlocatie in Kroatië? Volg dan het advies op van Larry Page,
medeoprichter van Google. Hij was erg enthousiast over dit heuveldorpje, waar de broer van
zijn vrouw onlangs in het huwelijk trad.

Motovun kijkt uit op het omringende heuvelland met wijngaarden, bossen en de nabijgelegen
rivier de Mirna. Het plaatsje heeft net iets meer dan 500 inwoners en het rustige dorpsleven
concentreert zich rond het prachtige centrale plein van het romaanse stedelijke paleis waar
veel ceremonies worden gehouden.

Motovun en omgeving zijn niet alleen in trek bij aanstaande echtparen, maar ook bij
fijnproevers die afkomen op de rijke truffelbossen rond het dorp, waar in 1999 de grootste
witte truffel ter wereld werd gevonden.

Nationaal Park Plitvicemeren

Natuurliefhebbers gaan naar de watervallen van Plitvice, het grootste, oudste en bekendste
nationale park van Kroatië, dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.
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Dit wonderschone natuurgebied in het binnenland bestaat uit zestien kristalheldere,
blauwgroene meren, honderden watervallen en dichte bossen. Vanwege de specifieke
geografische ligging op een plek waar verschillende biogeografische regio’s samenkomen,
heeft Kroatië een grote verscheidenheid aan interessante flora en fauna.

In het nationale park kunnen op diverse locaties ceremonies worden georganiseerd,
bijvoorbeeld onder de Grote Waterval en aan de oevers van het grootste meer. Vier hotels
bieden accommodatie en er zijn een paar restaurants waar eten en drankjes voor de bruiloft
kunnen worden geregeld.

Zagreb

De plaatselijke bevolking noemt de Kroatische hoofdstad liefdevol ‘de stad met een miljoen
harten’. Zagreb is dus de ideale plek om je hart nog sneller te laten kloppen op de mooiste dag
van je leven.

De St. Marcuskerk is een van de populairste en herkenbaarste trouwlocaties van Zagreb,
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dankzij de felgekleurde dakpannen met het stadwapen van Zagreb en de wapenschilden van
Kroatië, Dalmatië en Slavonië.

De parochiekerk bevindt zich op het St. Marcusplein in het historische centrum van Zagreb.
Elke zaterdag geven stellen elkaar hier het jawoord en laten zich fotograferen vanuit het
romaanse raam van het 13de-eeuwse gebouw, geflankeerd door wachters van het Cravat-
regiment.

Zagreb behoort eveneens tot de populairste trouwlocaties van Kroatië en de stad biedt een
combinatie van Oostenrijks-Hongaarse flair en eigentijdse elegantie, in perfecte harmonie. De
stad ligt aan de voet van het Medvednica-gebergte en biedt talloze romantische plekken om
een ceremonie te houden, van het weelderige Maksimirpark tot de vele restaurants en hotels
die zeer geschikt zijn voor een huwelijksfeest.


