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KROATIË
De schitterende natuur en de lange kustlijn maken Kroatië
tot een aantrekkelijk vakantieland. Je kunt er heerlijk
wandelen in een van de nationale parken. Voor klimmers
en mountainbikers zijn er vele mogelijkheden, zoals het
beklimmen van de bijzondere karstbergen. Liefhebbers van
cultuur kunnen hun hart ophalen in eeuwenoude steden
als Zagreb en Dubrovnik, en in Istrië resteren verbluﬀende
Romeinse bouwwerken. De kust heeft heerlijke zandstranden en telt meer dan duizend eilanden die je per boot kunt
verkennen.
WAT & HOE ONDERWEG: de reisgids voor
een actieve en culturele vakantie.
• Duidelijke indeling op kleur
• Uitgebreide plattegronden en kaarten
• Verrassende wandeltochten
• Top 10 van hoogtepunten
NUR 512

www.watenhoe.nl
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Het magazine

n 1001 Dalmatiërs – eilandhoppen in de Adriatische Zee
n De burgeroorlog n Naturisme – de naakte waarheid
n Vakantie op de boerderij n Bouwstenen van een natie
n Diepe wateren, hoge bergen: het woeste Kroatië
n Zwaarddansers uit Korčula n Kroatië: een gevarieerd menu
n Voetbalgekte

Je draai vinden
n Aankomst
n Vervoer
n Overnachten
n Eten & drinken
n Winkelen
n Uitgaan

Zagreb

Even oriënteren n In twee dagen
Hoogtepunten n Trg Bana Jelačića n Gornji Grad
n Atelijer Ivan Meštrović
Verder ontdekken 9 andere bezienswaardigheden
Waar... n Overnachten n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan

Het binnenland

Even oriënteren n In vier dagen
Top 10 n Plitvička Jezera n Zagorje
n Varaždin n Kopački Rit n Lonjsko Polje
Verder ontdekken 6 andere bezienswaardigheden
Waar... n Overnachten n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan

Istrië en verder

Even oriënteren n In drie dagen
Top 10 n Poreč n Pula
Hoogtepunten n Rovinj n Nacionalni Park Brijuni
Verder ontdekken 7 andere bezienswaardigheden
Waar... n Overnachten n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan
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Noord- en Midden-Dalmatië

Even oriënteren n In vier dagen
Top 10 n Split n Trogir n Nacionalni Park Krka
n Hvar n Brač
Verder ontdekken 8 andere bezienswaardigheden
Waar... n Overnachten n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan

Dubrovnik en Zuid-Dalmatië

Even oriënteren n In drie dagen
Top 10 n Dubrovnik n Korčula
Hoogtepunten n Mljet
Verder ontdekken 6 andere bezienswaardigheden
Waar... n Overnachten n Eten & drinken
n Winkelen n Uitgaan
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Ontdek wat het land te bieden heeft en beleef de unieke sfeer
zoals de Kroaten dat doen.
PARADEREN

MARKTDAG

Zien en gezien worden: de avondlijke korzo op het Trg Bana Jelačić
(p 49) laat geen inwoner van
Zagreb zich ontgaan. Jonge ouders
duwen kinderwagens, groepjes
tieners belagen giechelend de ijssalons, oudere dames en heren stappen bedaard voort, er wordt gegroet
en geflirt, de laatste roddels worden
uitgewisseld. Gewoon meedoen of
toekijken – allebei is leuk (op zomeravonden vanaf 19 uur, in de winter
vroeger en minder druk).

Als tegenhanger van alle antieke
bezienswaardigheden in Pula
(p 98): een bezoek aan de elegante jugendstilmarkthal (Narodni
trg, ma-za tot in de middag), waar
in de ochtenduren ouderwets wordt
afgedongen, leer je het dagelijks
leven goed kennen.
Boodschappen doen in de supermarkt? Geen Istriër haalt het in zijn
hoofd als de boeren immers dagelijks verse groenten en fruit naar de
markt brengen. Niet te vergeten het
smakelijke visaanbod.

BAROKKE GEVOELENS
Varaždin (P78) is Kroatiës
mooiste barokstad. Wanneer half
september tot half oktober Kroatische en internationale musici in
barokke vertrekken en op pleinen, deels in authentieke dracht,
muziek uit dit tijdperk uitvoeren,
voelt iedere toehoorder zich verplaatst naar de luisterrijke 18e
eeuw met hoepelrokken met
ruches, bonte uniformen en sierlijke dansen (Varaždinski barokne
večeri, half sep.-half okt., www.
vbv.hr).

KIEZELSTENEN
Zand- en fijngrindstranden zijn
zeldzaam in Kroatië. Maar de
bewoners malen daar niet om.
Zij waarderen hun badstranden
om het kristalheldere water – geen
zandstrand kan zich daar mee
meten.
Een bijzonder schoon en schilderachtig strand met grote kiezelstenen is de baai onder het dorpje
Beli op het eiland Cres (p 108).
Badslippers meenemen!
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GEVOEL

Kiezelstrand in een afgelegen baai op het eiland Brač
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Wandelingen & tochten

BEGIN-/EINDPUNT: Trg Bana Jelačića A211 F3

!–"
Begin op het Trg Bana Jelačića
(P48), naast het ruiterstandbeeld
van gouverneur Josip Jelačić. Met
je rug naar het beeld toe, loop je
schuin naar rechts naar Dubrovnik Kavana, waar op de hoek van
Ulica Ljudevita Gaja (ook bekend
als Gajeva, kader p172) terrasjes
De tandradbaan die de benedenstad met
de bovenstad verbindt

zijn. Dit is het begin van een voetgangersgebied met winkels, cafés
en ijssalons.
Loop door Gajeva en sla rechts
af tegenover de glazen gevel van
Hotel Dubrovnik, de Ulica Mirka
Bogovića (Bogovićeva) in, een
drukke wandelstraat met een
keur aan terrasjes en bars. De
straat eindigt op het Trg Petra
Preradovića, een groot plein
met nog meer cafés en een
bioscoop.

"–#

Sla hier rechts af, langs het standbeeld van Petar Preradović (18181872), een militair en romantisch
dichter. Vlak achter het standbeeld
is de Servisch-orthodoxe kerk,
waar de Servische minderheid van
de stad bijeenkomt, die tijdens
het conflict met Servië in de jaren
Trg
negentig opmerkelijk intact is
gebleven. Je komt uit op Ilica, de
grootste winkelstraat van Zagreb,
waar je links afslaat en dan de
eerste straat rechts neemt, de Ulica
Tomića
(Tomićeva)
Spirallo
Spirallo
Relaunch
Relaunch
2014 Kroatien,
2014in.
Kroatien,
WT 21 Die
WT Altstadt
21 Die Altstadt
von Zagreb,
von Zagreb,
Stand 18.06.2
Stand

Frank

Tijdens deze korte wandeling, die
op het centrale plein van Zagreb
begint en eindigt, verken je het
oudste en aantrekkelijkste deel van
de hoofdstad, de doolhof van straatjes en pleinen die als Gornji Grad
(bovenstad) bekendstaat. Er is een
tandradbaan de heuvel op, zodat
je niet steil omhoog hoeft te lopen.
Hoewel je de wandeling in een uurtje kunt lopen, kun je het best een
halve dag uittrekken om de kerken
en musea onderweg te bekijken, te
winkelen op de Dolacmarkt en de
sfeer van deze historische wijk op
te snuiven.
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OUDE STAD VAN ZAGREB
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Oude stad van Zagreb
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Nu heb je de keuze. Het gemakkelijkst is om de tandradbaan
(uspinjača), te nemen, die tussen
6.30 en 22 uur elke 10 minuten
omhoog rijdt. Dit bijzondere vervoermiddel, het oudste openbaar
vervoer in Zagreb, reed voor het
eerst in 1893 als stoomtreintje en
werd in 1934 geëlektrificeerd.
Er wordt wel gezegd dat dit de
kortste rit met openbaar vervoer ter
wereld is, want met een snelheid
van 1,5 m per seconde duurt de
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reis nog geen minuut. Een andere
mogelijkheid om in de bovenstad te
komen, is de trap naast de tramlijn
te beklimmen.

$–%
Als je uit het station van de tandradbaan komt, zie je links en rechts
een groene promenade, Strossmayerovo Šetalište, die de oude
stadsmuren volgt. Loop rechtdoor,
de Lotrščaktoren rechts passerend,
waarbij je nog net de daktegels van
de St.-Marcuskerk voor je
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