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Kroatië biedt meest gevarieerde wegennet van Europa
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SAMENVATTING

Wat Transfagarasan in Roemenië voor autorijders is volgens Top Gear, is Magistrale in
Kroatië voor motorrijders. Deze kustweg tussen Rijeka en Dubrovnik heeft glooiende bochten
en een fantastisch uitzicht op de kust. Maar ook de rest van het land biedt een bijzonder ruim
aanbod aan wegen die ideaal zijn voor motorrijders. Ze zijn zeer gevarieerd, goed
onderhouden en bieden rijplezier voor zowel ervaren als beginnende motorrijders. Bovendien
is Kroatië met een afstand van ongeveer 1100 kilometer goed te bereiken vanuit Nederland.
Dit zijn de hoogtepunten:

Route Magistrale

De Magistrala, en de naam verklapt het al een beetje, is een uitdagende maar toch prima te
berijden route van 400 kilometer en loopt langs de kust van Rijeka tot aan Dubrovnik. Deze
route is vooral erg geschikt voor motorrijders omdat je langs de route makkelijk kunt pauzeren
voor een verfrissende duik of een typisch Kroatisch lunch met pršut (ham), paski sir
(schapenkaas), vis en lamskoteletten maar ook bijvoorbeeld scampi's.

De Magistrale loopt langs de Adriatische kust van het noorden tot het zuiden van Kroatië. Het
biedt een bijzonder fraai uitzicht op de azuurblauwe zee en de vele eilanden die voor de kust
liggen.

Slavonië

Dit gebied ligt in het oosten van Kroatië, onder Hongarije en Slovenië. Het wordt vanwege de
rijke grond ook wel de graanschuur van Europa genoemd. Het is redelijk vlak en kent hete
zomers en koude winters. Dit maakt het ideaal voor meer ontspannen toeren – vooral in het
voor- en najaar. Vanwege de ligging is het een bestemming waar geen massatoerisme
bestaat. Je kunt er dus werkelijk in alle rust toeren en genieten van de omgeving. Slavonië
vergt net wat meer planning, omdat je er niet op elke hoek van de straat een hotel aantreft.
Slapen doe je dus vooral bij de lokale bevolking in een bed & breakfast.

Binnenland Istrië



Istrië ligt in het noorden van Kroatië en behoorde in de periode van na de Eerste Wereldoorlog
tot het einde van de Tweede Wereldoorlog tot Italië. Daarom hebben de meeste plaatsen in de
streek twee namen, een Kroatische en een Italiaanse. De binnenlanden van Istrië zijn een
aanrader in de herfst, omdat je dan kunt genieten van seizoenproducten zoals truffel. De
streek kent vele wijnroutes waar je na een lange rit kunt genieten van een goed glas lokale
wijn, zoals de Malvasië, Teran of Muskaat. Als je het binnenland intrekt, zul je ontdekken dat
dit bestaat uit een prachtig groen, heuvelachtig landschap met pittoreske dorpjes. Ook heeft
het veel watervallen en bossen. Istrië beschikt tevens over een ruige kustlijn met vele baaien
en voornamelijk rotsstranden.

Regio Lika

De Regio Lika ligt in het midden van Kroatië en is vooral bekend vanwege haar twee
natuurparken, waaronder de schilderachtige Plitvice meren. De regio is vooral interessant voor
motorrijders die van natuur houden. De wegen zijn goed begaanbaar en de regio herbergt een
aantal interessante resorts. Ook zijn er veel bergroutes die je kan beklimmen. De Lika regio
mag niet op de routeplanning missen als je graag door groen toert.

Motorrijders houden doorgaans van afwisselende wegen. En dat is precies wat Kroatië te
bieden heeft. Van de kustroutes in het westen tot het bergachtige landschap in oosten.
Motorrijders die Kroatië eerder bezocht hebben, kunnen dat beamen. Het is niet alleen een
bijzonder mooi land om in te toeren, maar de lokale bevolking is ook nog eens heel vriendelijk
en gastvrij. 
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