
Top 5 ‘to do list’ metkinderen in Kroatië
Gegarandeerd plezier voor het helegezin

Amsterdam, 30 juli 2015- In Kroatië hoevende kinderen geen moment stil te zitten. We hebben
de vijf leukste activiteitenmet (of zonder) kinderen voor je op een rijtje gezet die je het hele jaar
doorkan doen.

1. Spetterenin een waterpark

Aquacolors is het nieuwewaterpark in Poreč. Het opende haar deuren in juni 2015. Het park
heeft twaalf verschillende glijbanendie geschikt zijn voor alle leeftijden. De kleintjes vermaken
zich op de“turtle slide” terwijl de oudere kinderen zich kunnen wagen aan de “loopingrocket”
(als ze durven). Naast de glijbanen zijn er trampolines en voetbal- envolleybalfaciliteiten.

Een ander waterpark in Kroatië is Istralandia.Hier kunnen volwassenen en kinderen genieten
in de verscheidene zwembaden.Istralandia ligt in Brtonigla, wat ongeveer 50 minuten rijden is
vanaf Rovinj.Het park heeft een golfslagbad, een hydrobad, een groot kinderbad, een
kinderactiviteitenprogramma en heel veel glijbanen.

2. Ontmoet de dinosauriërs in Funtana

200 miljoen jaargeleden werd de aarde bewoond door dinosauriërs. Nu kan je ze bewonderen
in hetdinosauriër themapark Funtana, dat in een oude steengroeve is gevestigd op tienminuten

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/175191


rijden van Poreč. Dedinosauriërs zijn niet alleen levensgroot, maar ze kunnen ook bewegen.

3. Op avontuur in Omiš

Voor de actieve en avontuurlijke vakantieganger is Omiš ‘the place tobe’. Raften en kajakken
over de rivier Cetina, zeilen langs de prachtige kust,bergbeklimmen in de heuvels of toch
duiken in de zee? Vanuit Split is het maar50 minuten rijden naar Omiš. Wat mensen niet weten
is dat er vroeger piratenwoonden. De piraten van Omiš werden over de hele wereld gevreesd.
Als je delegendes niet gelooft, dan kan je het met je eigen ogen zien; Elk jaar wordt de
beroemde slag uit de 13e eeuw tussen de piratenkoning Malduk en deVenetiaanse vloot
nagebootst in de haven van Omiš. Dit jaar vindt het plaats op18 augustus.
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4. Op safari op Brijuni

Kan je geloven dat er olifanten, zebra’s en lama’s leven in Kroatië? Jevindt ze in het safaripark
op het eiland Brijuni. Brijuni is een natuurparkvoor de kust van Pula. Het park is gemakkelijk te
verkennen met een safari-jeepof een treintje.
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5. Kastelentocht in Hrvatsko Zagorje

De sprookjesachtigekastelen en Middeleeuwse ruïnes van Hrvatsko Zagorje zijn een
hoogtepunt voorelke ridder of prinses. Nergens anders in Kroatië vind je zo veel kastelen alsin
deze regio ten noorden van Zagreb. Het Trakošćan kasteel is het meest beroemde kasteel.
Het dateert uit de 13eeeuw en is omgebouwd tot een museum met een indrukwekkende
wapenkamer. Eenander bekend kasteel is Veliki Tabor. Dit kasteel staat op een heuvel die
uitkijkt op het vasteland van Hrvatsko Zagorje. Bezoekers kunnen hier meedoenaan
Middeleeuwse workshops, riddergevechten aanschouwen en naar angstaanjagendeverhalen
luisteren over Veliki Tabor.

Links:

Aquacolors: http://www.aquacolors.eu/

Istralandia: http://www.istralandia.hr/en/

Funtana Dinopark: http://dinopark.hr/en/

Omis: http://www.omisriviera.com/
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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

Omis: http://www.omisriviera.com/

Safaripark Brijuni: http://www.np-brijuni.hr/en/natural_heritage/fauna/safari_park

Hrvatsko Zagorje: http://discoveringcroatia.hr/portfolio-posts/hrvatsko-zagorje/
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