
Kroatisch eiland dobbert de Thames op
'Full of Life'- eiland probeert met vlaggen, bloemen en een Middeleeuwse toren de
aandacht van Britten te trekken

01 OKTOBER 2015, LONDEN

Londen – 1 Oktober 2015 - De Londenaren is het vandaag vergeven als zij mogelijk de rivier
de Thames aanzagen voor de Adriatische kust. Op deze wereldberoemde rivier dreef namelijk
het kleurrijke Kroatische ‘Full of life’-eiland waarop vlaggen, inheemse bloemen en een
middeleeuwse toren te zien waren.

Het Kroatische Nationale Bureau voor Toerisme heeft de magie van een Kroatisch eiland
nagemaakt om de unieke energie van Kroatië te tonen aan de Londenaren.

De directeur van het Kroatische Nationale Bureau voor Toerisme Ratomir Ivicic legt uit: “Of je
droomvakantie nou bestaat uit het hoppen van het ene perfecte mediterraanse eiland naar het
volgende, het verkennen van oude ruïnes, het uitproberen van lokaal eten en drinken of sport,
Kroatië heeft voor ieder wat wils.”

De Londense forenzen keken verbaasd op toen een Kroatische eiland, compleet met
prachtige dennenbomen, rozemarijnbosjes en Bougainville bloemen, een route aflegde langs
verschillende Londense monumenten zoals de Westminster en de Tower Bridge.

Ivicic voegt toe: “We zijn superblij dat we in staat waren om de essentie van Kroatië tot leven
te brengen. We fleuren de Thames op met een stukje magie van een Kroatisch eiland die de
zintuigen prikkelt en inspireert – ergens is dat het echte ‘Full of life’.“

Het prachtige Kroatische eiland zal nog te zien zijn van donderdag 1 oktober tot en met vrijdag
2 oktober aan de Butlers Wharf Pier.

Breng voor meer informatie of om jou volgende ‘Full of life’ vakantie te plannen een bezoek
aan de Kroatische nationale toeristenbureau Facebook pagina,
https://www.facebook.com/croatia.nl?fref=ts
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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
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