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De top 
10-selec-
tie
1 Monasterio de las 
 Descalzas Reales  36 - 37

2 Museo de América  38 - 39

3 Museo Lázaro Galdiano  40 - 41

4 Museo Nacional Centro 
 de Arte Reina Sofía  42 - 43

5 Museo del Prado  44 - 45

6 Museo Sorolla  46 - 47

7 Museo 
 Thyssen-Bornemisza 48 - 49

8 Palacio Real  50 - 51

9 Parque del Retiro  52 - 53

10 Plaza Mayor  54 - 55

TOP 10-SELECTIE

Top 10‑ 
selectie
1 Paleis van Diocletianus, 36 - 37
  Split

2 Gornji Grad, Zagreb 38 - 39

3 De stadsmuur van  40 - 41
 Dubrovnik

4 Hvar 42 - 43

5 Mljet 44 - 45

6 Nationaal Park  46 - 47
 Plitvicemeren 

7 Amfitheater van Pula 48 - 49

8 Rovinj 50 - 51

9 Zadar 52 - 53

10 Zlatni Rat, Bra< 54 - 55
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36 TOP 10-SELECTIE

1 Paleis van 
 Diocletianus, 
Split
www.visitsplit.com
De ruïnes van dit Romeinse paleis (Dioklecijanova 
Pala<a) geven het hart van deze stad een bijzondere 
bekoring. Een fascinerende mix van oud en nieuw.

Diocletianus (245-ca. 312) werd geboren in Salona (P102) 
– als slavenzoon, maar hij zou uitgroeien tot keizer van het 
Romeinse rijk. Onder zijn bewind werd de christenvervolging 
verhevigd en vonden veel christenen de dood. Diocletianus 
legde de fundamenten voor de verdeling van het Romeinse 
rijk in een westelijk en een oostelijk deel, die later respec-

tievelijk katholiek en orthodox zouden 
worden. Deze verdeling heeft tot op de 
dag van vandaag invloed op de Balkan.

Rond het jaar 305 keerde Diocletianus 
terug naar zijn geboortegrond, Dalmatië, 
waar hij zijn laatste jaren sleet. Het speci-
aal voor hem aan de waterkant van Split 
gebouwde paleis werd de kern van de 
huidige stad. Van de originele grandeur 
is weinig over, maar als je hier rondloopt 
zie je dat overal in de huizen die in het 
oorspronkelijke paleis zijn gebouwd 
antieke stenen en zuilen zijn gebruikt.

De mooiste entree heb je via de Bron-
zen poort aan de zijde van de haven, de 
Riva. Van hieruit kom je rechtstreeks in 
het Podrum (de ondergrondse vertrek-
ken). Dit is het best bewaarde deel van 
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172 VERKEN KROATIË PER REGIO

over het Leska-pad
Het Nationaal Park Risnjak beschermt de dennen- en 
beukenbossen van de bergketen Gorski Kotar, even 
landinwaarts van Rijeka. Er lopen talrijke paden in diverse 
moeilijkheidsgraden door het park, onder andere naar de top 
van de Veliki Risnjak (1528 m), maar onderstaande wandeling 
is voor iedereen te doen. Trek wel stevige wandelschoenen 
aan en neem warme kleren mee – er kan ook ’s zomers nog 
sneeuw liggen.

Het vertrekpunt is het informatiecentrum van het nationale 
park in het dorpje Crni Lug, dat aangegeven is langs de weg 
van Rijeka naar Delnice. Hier koop je een toegangskaart 
voor het park en kun je een brochure over de wandeling 
krijgen.
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173ISTRIË EN KVARNER

De route is duidelijk gemarkeerd en er 
zijn onderweg informatieborden in het 
Kroatisch en Engels die uitleg geven 
over de geologie, het landschap en de 
dieren van het gebied. Zo krijg je op een 
makkelijke manier een goed beeld van 
het berggebied van de Gorski Kotar. Het 
didactische pad loopt door weiden en 
langs beekjes, maar voert ook voorbij 
een houtskooloven en een gehucht met 
houten en stenen huizen. Er is ook een 
voederplaats voor dieren met hooikasten 
waar zevenslapers en eekhoorns hun 
winterslaap houden. In de bossen leven 
beren, wolven, lynxen en boommarters, 
die zich ’s nachts bij maanlicht een 
enkele keer laten zien.

 Als je op het gemarkeerde pad 
blijft, kom je vanzelf weer terug 
bij het informatiekantoor in Crni 
Lug.

Afstand 4,2 km 
Tijd 1,5 uur
Start- en eindpunt Crni Lug A3D
Lunch 
Eva (€€), 5 km van Crni Lug en het 
nationale park, Gorski raj 4, Lokve, 
tel. 051 270 500,  
www.eva-restaurant.com
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KROATIË 
Kroatië telt meer dan 

duizend eilanden, heeft 
een prachtige kust en 

kristalhelder zeewater. 

Het heeft bergen, meren, 
watervallen, rivieren, 

bruisende moderne steden 
zoals Zagreb en Split, en 
oude Venetiaanse stadjes. 
Tel daar de heerlijke medi
terrane zomers bij op, en 
je hebt het vakantieland 

bij uitstek.

• De Top10-selectie van 
onbetwiste hoogtepunten

• De beste hotspots:   
van de lekkerste lunch

adressen aan zee tot de 
mooiste natuurparken 

•Verken het land per regio
• Met stadswandelingen 

en insider tips

WaT & Hoe maaKT deel uiT van Kosmos uiTgevers, uTrecHT/anTWerpen

nur 512
hOOgTepunTen

inclusiefkaarten  
& insider  tips
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56 DE BESTE HOTSPOTS

De beste 
hotspots
Lekkere lunchadressen 58 - 59

De mooiste uitzichten  60 - 61

De mooiste kleine galeries  62 - 63

De leukste hotels  64 - 65

De beste winkels 66 - 67

De lekkerste tapasbars  68 - 69

Madrid met de kinderen  70 - 71

Sport 72 - 73

Wandeling door de  
  Calle de Alcalá  74 - 75

Rustige plekjes 76 - 77

De beste 
hotspots
De lekkerste lunch-  58 - 59
 adressen aan zee

De sportiefste 60 - 61
 belevenissen

De coolste kids-uitjes 62 - 63

Wandeling over de  64 - 65
 Lungomare

De fraaiste uitzichten 66 - 67

De beste zomerfestivals 68 - 69

De mooiste natuurparken 70 - 71
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De lekkerste lunch-
adressen aan zee
Doru<ak Kod Tihane, Visstad (€€)
Heerlijk zeebanket aan een chique havenkade. Een van de beste 
visrestaurants, in een stad die toch al beroemd is om haar uitste-
kende eetgelegenheden.
BObala Sveti Jurja 5, Vis-stad C021 718 472

Galija, Cavtat (€€€)
Dalmatische keuken van topkwaliteit, op een terras onder de den-
nenbomen. Maak een keuze uit de heerlijke visgerechten en dito 
gegrild vlees.
BVuli<evi∑eva 1, Cavtat C020 478 566 W  www.galija.hr

Kapetanova Ku∑a, Pelješac (€€€)
Verse oesters uit de oesterbedden rond het schiereiland Pelje¬ac. 
Heb je liever vis? Maak dan je keuze uit een van de bassins. Hier 
komen graag Kroatische stelletjes.
BMali Ston C020 754 555 W  www.ostrea.hr

La Puntuleina, Rovinj (€€€)
Chique wijnbar annex restaurant met terras 
boven zee. Puntuleina is een van de verfijndere 
adressen van Rovinj.
BUlica Svetog Kri¡a 38, Rovinj C052 813 186
W  www.putulina.eu

Lokanda Peskarija, Dubrovnik (€€)
Goed, no-nonsense visrestaurant aan de oude  
haven van  
Dubrovnik. 
BNa Ponti, Dubrovnik C020 324 750 
 W  www.mea-culpa.hr
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178 VERKEN KROATIË PER REGIO

VRSAR EN HET LIMSKI KANAL 
Het kuststadje Vrsar (Orsera) was vroeger de zomerresidentie van de 
bisschoppen van Pore<, hun kasteel staat nog altijd boven de stad. Een 
andere geregelde bezoeker was de Italiaanse avonturier en rokkenjager 
Giacomo Casanova (1725-1798), die in zijn memoires plaatselijke 
veroveringen meldt. Vrsar ligt aan de monding van het Limski Kanal, 
een 10 km lange fjord tussen dicht beboste rotswanden, dat in Kroatië 
beroemd is om zijn goede oesters. Lokale touroperators bieden 
’s zomers boottochten door de fjord aan, meestal inclusief een picknick 
met vis en een bezoek aan een piratengrot. 
http://infovrsar.com
A1E GBus vanuit Pore< en Rovinj 
LRade Kon<ara 46, tel. 052 441 746 
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179ISTRIË EN KVARNER

SLAPEN
MOTOVUN
Ka¬tel (€€)
Stijlvol familiehotel aan het centrale plein met een schaduwrijke tuin 
en een dakterras dat uitzicht biedt over het dal van de Mirna. Het 
restaurant is gespecialiseerd in truffelgerechten.
BTrg Andrea Antico 7 C052 681 607 W  www.hotel-kastel-motovun.hr

NATIONAAL PARK BRIJUNI
NeptunIstra (€€)
Geniet van Brijuni als de dagjesmensen weg zijn door in dit hotel aan 
de haven te logeren. Je kunt er fietsen, golfen en tennissen.
BBrijunska 10 C052 525 888 W  www.brijuni.hr

OPATIJA
 Hotel Villa Schubert (€€)

Als de prijzen van Opatija boven je budget liggen, ga dan naar dit 
kleine strandhotel iets ten zuiden van de stad. 
BPrimorska 16 C051 291 777 W  www.villa.hotel-schubert.eu

Mozart (€€€)
Dit stijlvolle boetiekhotel verwijst naar het gouden tijdperk van Opatija 
met salons in Weense stijl en een pianobar. De meeste kamers 
hebben een balkon aan zeezijde.
B†etali¬te Mar¬ala Tita 138 C051 718 260 W  www.hotel-mozart.hr

Remisens Premium Villa Amalia (€€€€€)
Dit chique hotel uit 1884 straalt de vergane glorie van het Opatija van 
het fin de siècle uit met zijn weelderige balzaal en rijk gedecoreerde 
klassieke gevel.
BPava Toma¬i∑a 2/2 C051 710 440 W  www.liburnia.hr

Villa Ariston (€€)
Deze elegante 19e-eeuwse villa heeft hoge adel en filmsterren onder 
zijn gasten gehad. De prachtige bloementuinen en stenen terrassen 
lopen af naar de zeepromenade.
BŠetali¬te Mar¬ala Tita 179 C051 271 379 W  www.villa-ariston.hr
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29PRAKTISCHE INFORMATIE

Praktische informatie
TOERISTENBUREAUS IN KROATIË
Zagreb, Trg Bana Jela<i∑a 11, C01 481 4051, www.infozagreb.hr
Dubrovnik, Brsaije 5, C020 323 887, www.tzdubrovnik.hr
Hvar, Trg Svetog Stjepana, C021 742 977, www.tzhvar.hr 
Opatija, Maršala Tita 128 C051 271 310, visitopatija.com
Pore<, Zagreba<ka 9, C052 451 293, www.myporec.com
Pula, Forum 3, C052 219 197, www.pulainfo.hr
Rab, Trg Municipium Arba 8, C051 724 064, www.rab-visit.com
Rijeka, Korzo 14, C051 335 882, www.visitrijeka.eu
Rovinj, Obala Pina Budicina 12, C052 811 566, www.rovinj-tourism.com
Split, Peristil C021 345 606, www.visitsplit.com
Vara¡din, Ulica Ivana Padovca 3, C042 210 987,  
www.tourism-varazdin.hr
Zadar, Mihovila Klai∑a 1, C023 316 166, www.zadar.travel

Vrijwel elke grote stad en elke badplaats beschikt over een toeristenbu-
reau, hoewel sommige alleen in de zomer open zijn (vooral op de eilanden). 
De openingstijden zijn doorgaans van 8 of 9 tot 17 uur (op zondag korter 
en in kleine plaatsen tussen de middag gesloten). Hier kun je vaak gratis 
plattegronden en brochures krijgen. De medewerkers spreken meestal 
meerdere talen. Ook plaatselijke reisbureaus kunnen een goede bron van 
informatie zijn en kunnen tevens kamers bij particulieren voor je regelen. 

GELD
In Kroatië wordt betaald met de kuna (kn), die onderverdeeld is in 100 
lipa. Er zijn munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 lipa, en van 1, 2 en 5 kn. Er 
zijn bankbiljetten van 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 en 1000 kn. Daarnaast 
kun je op veel plekken met euro’s betalen en veel hotels geven hun 
prijzen zowel in kuna als euro’s. 100 kn staat gelijk aan ongeveer € 13,50 
(begin 2019). € 1 is dus ongeveer 7,50 kn. De kuna is vrij stabiel ten 
opzichte van de euro.

Vrijwel overal kun je terecht met een creditcard en bij geldautomaten 
kun je met een pinpas geld opnemen. 
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30 REISWIJZER

FOOIEN

Ja 3   Nee 5
Restaurants  3 10%
Cafés / bars  3 wisselgeld
Gidsen 3 10-20 kn
Taxichauffeurs 3 10%
Kruiers 3 10 kn
Kamermeisjes 3 10 kn
Toiletten 5 

POST EN INTERNET 
De hoofdpostkantoren zijn open van maandag tot en met vrijdag van 
7 tot 19 uur, en op zaterdagochtend. In kleine steden en op de eilan-
den zijn postkantoren vaak alleen op weekdagen ‘s ochtends open. 
Het postkantoor naast het station van Zagreb is 24 uur per dag ge-
opend. Postzegels kun je kopen bij postkantoren en krantenkiosken. 

In grote steden en badplaatsen kun je toegang tot internet krijgen 
in internetcafés en cafés en bars met wifi. Veel hotels hebben voor 
hun gasten een pc met toegang tot internet, en sommige beschikken 
over wifi op de kamers, al dan niet betaald.

TELEFOON
In de meeste grote steden en badplaatsen vind je telefooncellen. Telefoon-
kaarten (telefonska kartica) zijn verkrijgbaar op postkantoren en bij kranten-
kiosken. Het internationale toegangsnummer van Kroatië is 385.

In vrijwel het hele land kun je bellen met je mobiele telefoon. Er zijn drie 
Kroatische providers: HT-mobile, VIP-net en Tele-2. 

Internationale toegangscodes
Naar Kroatië: C00 385
Vanuit Kroatië naar:
Nederland: C00 31
België: C00 32 

Alarmnummers
Algemeen alarmnummer: C112
Politie: C192
Brandweer: C193
Ambulance: C194
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Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als 
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’ 
plekken van een regio.

Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als 
je graag alleen een stad bezoekt.

Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken. 

STAD & STREEK

STEDENTRIP

TAALGIDS

HOOGTEPUNTEN

VOOR ELKE REIZIGER 
DE JUISTE GIDS
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