
Nederlanders gaan massaal naar Kroatië op vakantie
Groei van ruim 7%

27 OKTOBER 2015, AMSTERDAM

Dat Kroatië ook in 2015 een populaire vakantiebestemming is, blijkt uit het onderzoek dat
werd uitgevoerd in opdracht van het Kroatisch Nationale Bureau voor toerisme. Hieruit blijkt
dat er in 2015 tussen januari en september maar liefst 355.753 Nederlanders op vakantie
gingen naar Kroatië. Dit is een stijging van 7,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Ook blijkt dat Nederlanders meer nachten doorbrachten in het veelzijdige land. Zo werden er
in 2015 in diezelfde periode 2.530.041 nachten door Nederlanders doorgebracht terwijl dit in
2014 er nog 2.447.142 waren. Dit is een toename van 3,4%.

Om deze groei te blijven stimuleren is het Kroatisch Nationale Bureau voor toerisme een
campagne gestart waarin de veelzijdigheid van het land naar voren komt. Kroatië wilt door
middel van ‘Full of Life’ laten zien dat het land voor elke reiziger iets te bieden heeft wat hem
of haar zal aanspreken. Zo kun je in Kroatië tot rust komen op één van de eilanden die het
land rijk is. Avontuurlijke reizigers kunnen bergwandelingen maken door het Velebit gebergte,
fietsen langs de Plitvice meren, de oude stadskern van Dubrovnik bezoeken of in de zomer
één van de vele feestelijkheden bezoeken.

De ‘Full of Life’ campagne is begin oktober gelanceerd. 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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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
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