
Winter in Split en Dubrovnik - Beleef een onvergetelijke
december aan de Adriatische kust
Hoewel Kroatië vooral bekend staat als een geweldige zomerbestemming, zijn er een
tal van mogelijkheden die het ook tot een fantastische Advent- of
Nieuwjaarsbestemming maakt
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Dubrovnik en Split zijn twee voorname steden aan de Kroatische kant van de Adriatische
Zee. Split staat bekend als de zogenaamde culturele hoofdstad van Dalmatië, terwijl
Dubrovnik vaak wordt gezien als de “Parel van de Adriatische Zee” vanwege de idyllische en
historische sfeer die de stad ademt. De middeleeuwse sfeer die deze beide steden hebben,
komt vooral in de winter goed tot uiting.

Dubrovnik – Veel om te ontdekken deze winter

De stad, gelegen in het zuiden van Kroatië, is beroemd om haar culturele erfgoed. De oude
stad van Dubrovnik is in 1979 toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De oude
binnenstad van de stad bestaat uit een netwerk van kleine straatjes en steegjes. In de winter
kun je ze rustig verkennen omdat ze over het algemeen in de winter alleen worden bezocht
door de lokale bevolking. Dankzij het milde klimaat in Dubrovnik is het er fris, maar niet
ijskoud. Hierdoor kun je zelfs in hartje winter nog buiten op het terras genieten van de
Kroatische gerechten.

Wanneer je een bezoek brengt aan de stad tijdens de Advent periode, mag een bezoek aan
de kerstmarkt zeker niet ontbreken. Geef je over aan de heerlijke geuren, de sfeervolle
muziek, de rijke smaken en prachtige lichtjes op het Sponza plein en maak kennis met de
kersttradities van Dubrovnik. Met het uitgebreide aanbod aan heerlijk eten, fraaie accessoires
en decoratieve spulletjes die op de markt te vinden zijn, slaag je zeker in je zoektocht naar het
perfecte kerstgeschenk of souvenir voor familie en vrienden. De markt is open tot 6 januari,
lang genoeg dus om de verschillende lekkernijen te proeven of op zoek te gaan naar het
perfecte kerstcadeau.

Dubrovnik heeft ook een van de beste Oud en Nieuw-vieringen van alle steden aan de
Adriatische kust. Zo kun je in de hoofdstraat van de prachtige oude stad tot ´s avonds laat
meedansen en genieten van authentieke Kroatische muziek. Op nieuwjaarsdag kan het jaar



worden ingeluid met het Nieuwjaarsfeest in Stradun, waar prachtige klassieke evergreens en
beroemde aria’s te beluisteren zijn.

Om te genieten van goede wijnen en heerlijke lokale lekkernijen kun je dineren in een van de
gerenommeerde restaurants in de stad. Door de ligging van de stad aan de zee zijn er veel
visrestaurants aanwezig. Er zijn zowel Kroatische als internationale restaurants te vinden.

Dubrovnik organiseert verschillende evenementen en activiteiten in de Advent periode. Zo
speelt het Dubrovnik Symphony Orchestra meerdere keren en kunnen kunstliefhebbers
genieten van velen bijzondere tentoonstellingen. Tijdens het Winter Festival in Dubrovnik zal
de kerstverlichting het cultureel erfgoed uitlichten en kunnen mensen hun geluk beproeven op
de ijsbaan of zich opwarmen met een glas glühwein. De kinderen kunnen dan genieten van
een toneelstuk over het kerstverhaal.

Ga voor meer informatie: http://www.tzdubrovnik.hr/eng/sto_raditi_novost.php?
id=6388&id_main=&namjena=66#.VjtjhtIvfcs

Split – een ster aan de Kroatische kust

Split is de op een na grootste stad van Kroatië en organiseert jaarlijks een waar hoogtepunt in
december: een Kerstmarkt die over de hele boulevard loopt en zijn hoogtepunt beleeft met het
Adventilacija, een muzikaal en culinair programma. Dit is geen standaard kerstmarkt omdat
het hele nachtleven zich in de winter afspeelt op deze markt. Er worden hier de winter door
concerten en dj optredens gegeven. Overdag zijn er verschillende optredens wat Split tot een
ideale kerstbestemming maakt.

Dankzij het milde klimaat in de stad kunnen alle Advent vieringen buiten plaatsvinden. Omdat
het gemiddeld rond de 15 graden Celsius is, zijn de straten van Split met de kerstdagen
gevuld met mensen die genieten van kerstactiviteiten. Een van een oude tradities uit Split en
Dalmatië, is het bijwonen van kerkdiensten – zo kun je een dienst bijwonen in één van ’s-

werelds oudste kathedralen, de Kathedraal van Saint Domnius, die is gebouwd in de 4e eeuw.
Ook kun je een nachtdienst bijwonen in een kleinere kerk, zoals bijvoorbeeld de Onze Lieve
Vrouwe van Bethlemen op Marjan. Kinderen kunnen genieten van speciale Advent evenement
of naar een Nieuwjaarsfeest gaan. De markt is open tot 10 januari en wordt gesloten met een
groot dansfeest.

In de Advent periode vindt er elke avond voor het stadhuis een a capella, jazz of pop concert
plaats. Ook in de parken, op pleinen en in andere openbare ruimtes vinden er concerten
plaats die in het teken staan om bezoekers het kerstgevoel te geven. Het aanbod interessante
evenementen is zo groot dat er voor zowel gezinnen, singles als vrienden iets tussen zal

http://www.tzdubrovnik.hr/eng/sto_raditi_novost.php?id=6388&id_main=&namjena=66#.VjtjhtIvfcs


zitten wat hem of haar zal aanspreken.

Ga voor meer informatie: http://visitsplit.com/en/1356/advent-in-split en
http://visitsplit.com/en/690/christmas-new-years-fair
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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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