
10 verborgen schatten van Kroatië
Ben je op zoek naar een avontuurlijke eilandtrip of relax je liever zoals de Romeinse
keizers dat vroeger deden? In Kroatië zijn er het hele jaar door onondekte schatten te
bewonderen
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SAMENVATTING

Kroatië is een populaire bestemming. Naast de populaire stranden, steden en gebieden, zijn
er echter genoeg onontdekte plekken. Zowel aan de Adriatische kust als in het binnenland
vind je een geweldige selectie van natuur- en culturele erfgoeden, waarvan sommige geheim
gebleven zijn voor toeristen. Buiten het hoogseizoen is het er nóg rustiger. Hierdoor maak je
gemakkelijk kennis met het ‘echte’ Kroatië. 10 pronkstukken die je gezien moet hebben:

1. De steden Ston en Mali Ston zijn verbonden door een brug van honderden jaren oud. Deze
kustnederzettingen liggen vlakbij Dubrovnik. Met hun gevarieerde aanbod aan oesters en
andere schelpdieren brengen de steden het historisch erfgoed tot leven. Tevens is dit de

regio van de muur van Ston, een 5km lange muur uit de 14e eeuw. Dit is de langste stenen
muur van Europa. Meer informatie

2. Op het eiland Bisevo vind je veel ongerepte natuur, zoals de blauwe grot van Bisevo. Het
water in deze grot geeft een lichtblauwe gloed af, wat zorgt voor een uniek natuurspektakel.
Naast de grotten kan je er ook genieten van zandstranden en de kwaliteitswijn van het
eiland.

3. Haar vele onbewoonde eilanden met levendige fauna maken Palagruza een opmerkelijke
eilandengroep. Je kan Palagruza op grote hoogte bekijken vanaf de vuurtoren die op 70
meter boven de zeespiegel staat. Feitelijk gaat het om een piepklein eilandje (1,4 bij 0,3 km)
en nog een paar rotsen (zie fotos) . Er is verder geen vegetatie.

4. Slechts een paar bezoekers van de Kroatische hoofdstad Zagreb weten af van Medvednica,
de plek waar de lokale bewoners heen gaan om tot rust te komen. Hier kan je wandelen
door de bergen en het Medvedgrad-fort en de uit de prehistorie daterende Veternica grot
bezoeken. Ook in de buurt van Zagreb ligt Sljeme, waar veel Kroaten in het weekend heen
gaan vanwege de unieke bergloges en het authentieke culinaire aanbod. Sljeme is de top
van de berg Medvednica. Meer informatie over Natuurpark Medvednica treft u hier.

5. In het 10 vierkante kilometer bedekkende Motovun bos in Istrië groeien verrukkelijke
truffels. Deze truffels worden opgespoord door speciaal daarvoor getrainde honden.

6. Istrië huist al bijna 200 jaar de Vodnjan mummy’s. De een-na-grootste relikwieëncollectie

http://www.pp-medvednica.hr/en/
https://www.google.nl/search?q=palagruza&biw=1461&bih=766&tbm=isch&imgil=GH9_Ae6mQR_JxM%253A%253BPUYSrone1VJyZM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.waterworldcroatia.com%25252Fpalagrua%25252F&source=iu&pf=m&fir=GH9_Ae6mQR_JxM%253A%252CPUYSrone1VJyZM%252C_&dpr
http://www.ston.hr/?l=eng&ispis=staticna&id=58&iskljuci=da


van Europa is te bekijken in de Sv. Blaz kerk in Vodnjan. Hier worden volledige mummy’s
tentoongesteld die ooit waren overgebracht vanuit Venetië om ze te beschermen tegen
Napoleon’s aanvallen.

7. Cres, dat zich bevindt in de Kvarner golf, is het grootste eiland van Kroatië. Je kan er het
Vrana-meer bezoeken en je treft er de meest diverse fauna waaronder zeldzame
giersoorten als de vale gier. Birds of prey Conservation Center: Meer informatie

8. In het oude Rastoke windmolens en watervallen-complex bij Slunj tref je een unieke
diversiteit aan bezienswaardigheden door de traditionele architectuur van de regio en de
fascinerende natuur die gevormd is door de Slunjcica rivier. Meer informatie

9. Het Trakoscan kasteel ligt in het noorden van het land, nabij Krapina. Het kasteel, dat erg
goed behouden is, bevindt zich in een betoverende natuuromgeving. Je kan er
rondwandelen en alles bekijken vanaf de kade. Men kan rond het meertje wandelen. Meer
informatie

10. In Slavonië, de oostelijke regio van Kroatië, is het prehistorische relikwie ‘de Vucedol duif’
gevonden. In het museum van Vucedol kan je meer leren over het duizenden jaren oude
erfgoed van de regio. Vucedol is het centrum van een van de oudste Europeese culturen.
Meer informatie

###

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
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

https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fkroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co%2F109178-10-verborgen-schatten-van-kroatie&text=10+verborgen+schatten+van+Kroati%C3%AB&via=Croatia_hr&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co%2F109178-10-verborgen-schatten-van-kroatie
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fkroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co%2F109178-10-verborgen-schatten-van-kroatie&title=10+verborgen+schatten+van+Kroati%C3%AB&summary=10+verborgen+schatten+van+Kroati%C3%AB&source=Kroatisch%20Nationaal%20Bureau%20voor%20Toerisme
http://croatia.hr/nl-NL/SummerIsHere
http://croatia.hr/nl-NL/Vertegenwoordigingen/Nederland/Nieuwsbrief/Vukovar-%E2%80%93-Archeologisch-toeristische-attractie?Y2lcMjA4NA%3D%3D
http://www.trakoscan.hr/index-en.html
http://tzkz.hr/en/where-to-go-on-an-outing/rastoke/
http://www.supovi.hr/?lang=en


Marije Bakker
Grayling 

e. marije.bakker@grayling.com 

t. 020 5754006

Niels Broekhof
Grayling 

e. niels.broekhof@grayling.com 

t. 020 5754008

WOORDVOERDER

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



http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/
http://croatia.hr/nl-NL/SummerIsHere
mailto:niels.broekhof@grayling.com
mailto:marije.bakker@grayling.com
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fkroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co%2F109178-10-verborgen-schatten-van-kroatie&text=10+verborgen+schatten+van+Kroati%C3%AB&via=Croatia_hr&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fkroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co%2F109178-10-verborgen-schatten-van-kroatie
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fkroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co%2F109178-10-verborgen-schatten-van-kroatie&title=10+verborgen+schatten+van+Kroati%C3%AB&summary=10+verborgen+schatten+van+Kroati%C3%AB&source=Kroatisch%20Nationaal%20Bureau%20voor%20Toerisme


Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerismepressroom

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/

