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eiland
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THE NOMAD LIFE
Mijn passie voor reizen, eten en
drinken hebben mij vele jaren op de
mooiste en verste plekjes ter wereld
gebracht. Tegenwoordig zoek ik het
iets dichterbij huis: Kroatië. Dat is niet
zomaar dichtbij huis, maar in het land
waar mijn vader geboren en getogen
is. Ik ben in Nederland opgegroeid,
maar van kleins af aan verblijf ik de
volledige zomermaanden in Kroatië.
 
Elk jaar ben ik bezig om de mooiste
strandjes, gezelligste stadjes en de
beste restaurants te vinden. Mijn
passie is Bourgondisch genieten en 
ik heb daar door de jaren heen vele
lijstjes van de beste plekje over
bijgehouden. Het is zonde om deze
ervaringen voor mezelf te houden,
daarom deel ik het graag met jullie.
 
Ik heb zelf al meerdere malen over
het eiland Hvar bezocht en genoten
van de allermooiste plekjes, de
pittoreske dorpjes, het heerlijke eten
en van de lokale wijnen! 
 
In deze travelguide deel ik mijn beste
en (tot nu toe) meest geheime tips
met je!
 

Romana
Tomljan

ovic
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De strandliefhebber zal zich zeker vermaken
op één van de tientallen stranden langs de
zuid kust van het eiland. Begin bij het dorpje
Milna en ga strand hoppen tot aan Sveta
Nedjelja, je zal je verbazen over de natuurlijke
schoonheid van de stranden op het eiland.
 
De echte avonturiers kunnen nog een stukje
verder rijden naar het westen, richting het
dorpje Sucuraj. Dit gedeelte is nog redelijk
onontdekt, hier heb je de mooiste baaitjes
helemaal voor jezelf. In dit gedeelte ervaar je
ook de echte lokale cultuur, stap eens binnen
bij een konoba, een lokaal restaurant dat vaak
traditionele gerechten serveert. 
 
In het noorden van het eiland zijn een aantal
prachtige steden te vinden waaronder de
oudste stad van het eiland, Stari Grad en
Vrboska dat ook wel “klein Venetie” wordt
genoemd. Het binnenland Hvar bestaat uit
oude verlaten dorpjes, wijngaarden en
lavendel-velden. Dankzij deze prachtige paarse
velden heeft het eiland de bijnaam
Lavendeleiland gekregen.

In het zuiden van Kroatië, voor de kust van
Split ligt het zonnigste eiland van het land,
Hvar! Vanwege de 2724 zonuren per jaar,
het milde klimaat, ongerepte natuur en de
prachtige oude steden is Hvar een van de
populairste vakantiebestemmingen van
Kroatië. 
 
Waar je ook naar op zoek bent tijdens je
vakantie, Hvar heeft het! Voor een
bruisend nachtleven en een ruime keuze
aan restaurants moet je in Hvar stad zijn.
Niet alleen voor de feestjes, Hvar stad is
ook een prachtige oude stad met veel
culturele en architectonische
bezienswaardigheden.
 
Voor de kust van Hvar stad liggen de
twintig onbewoonde Pakleni eilanden. Een
dag varen rond de eilandjes met de
helderblauwe baaitjes en verlaten stranden
is de perfecte vakantie activiteit.

HET EILAND HVAR
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De lange geschiedenis heeft zijn sporen na-gelaten
op Hvar, misschien wel meer dan op enig ander
Kroatisch eiland. Vanwege de belangrijke
strategische en nautische ligging hebben er
voortdurend conflicten tussen verschillende
veroveraars plaatsgevonden op het eiland.
 
De eerste teken van leven op het eiland gaan terug
tot aan de prehistorie, 3500 tot 2500 jaar voor
Christus. De opbouw van het eiland begon later, in
385 voor Christus toen de Grieken de stad Stari
Grad stichten. De eeuwen die hierop volgenden
werden gekenmerkt door veran-deringen van tal
van verschillende beschavingen en hun invloeden.
In 219 voor Christus werd Hvar veroverd door de
Romeinen, die uiteindelijk een rijk erfgoed
achterlieten. 
 
De komst van de Kroaten in de vroege middel-
eeuwen was een belangrijke stap in de ont-
wikkeling van het eiland. De inwoners van het
eiland aanvaarden het Christendom en zo
ontstonden ook langzaam de huidige tradities en
cultuur. Toch bleef Hvar vanaf dit moment niet in
Kroatische handen. In 1420 werd het eiland
veroverd door de Venetianen, hierop volgden de
Oostenrijkers en ook Joegoslavië markeerde een
korte periode in de geschiedenis. 
 
In 1992 werd Kroatië officieel als onafhankelijke
staat verklaart. Na bijna 600 jaar behoorde Hvar
weer officieel bij Kroatië. Na deze donkere periode
keken ze niet meer terug maar alleen nog maar
vooruit. Er werd een grote marketing campagne
opgezet om het toerisme weer op gang te brengen.
Met succes, in 1997 door lezers van Conde Nast
benoemd tot een van de 10 mooiste eilanden ter
wereld.

GESCHIEDENIS
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Het geloof maakt een groot onderdeel uit
van de cultuur zo vinden er het hele jaar
door religieuze processen plaats, is iedereen
vrij tijdens de religieuze feestdagen die dan
ook uitgebreid gevierd worden en gaat
iedereen op zondag naar de kerk.
 
Dat het land zo’n sterke band met het
geloof heeft is niet heel gek. Door de hele
geschiedenis heen werd Kroatië aangevallen
door Islamitische en Orthodoxe buurlanden
en daarbij komt ook nog is het communis-
tische tijdperk van voormalig Joegoslavië. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat het geloof echt
een onderdeel van de Kroatische cultuur
geworden.

Net als in de rest van Kroatië overheerst
ook op Hvar het Katholieke geloof. In
Kroatië is 90% van de bevolking Katholiek,
3% orthodox, 2% atheïst en slechts 1%
moslim. 
 
Het spreekwoord "Katholieker dan de paus"
is dan ook op hun lijf geschreven. Het
geloof maakt een groot onderdeel uit van
de cultuur zo vinden er het hele jaar door
religieuze processen plaats, is iedereen vrij
tijdens de religieuze feestdagen die dan
ook uitgebreid gevierd worden en gaat
iedereen op zondag naar de kerk. 

RELIGIE

25 juni - Oprichting van de Republiek
5 augustus - Dag van de bevrijding en
nationale dankbaarheid
15 augustus - Maria Tenhemelopneming
8 oktober - Onafhankelijkheidsdag
1 november - Allerheiligen
6 december - Sint Nicolaas
25 december - Kerstmis

1 januari - Nieuwjaar
6 januari - Driekoningen
24 + 25 april - Pasen
1 mei - Dag van de arbeid
11 juni - Sacramentsdag
22 juni - Dag van de strijd tegen de
fascisten

FEESTDAGEN
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Beste 
Reistijd

Het eiland Hvar kent een mediterraan klimaat met warme zomers en milde 
winters. Deze warme zomers gaan gepaard met temperaturen rond de 35
graden en veel zon. Hvar is met 2600 zonne-uren per jaar het zonnigste
eiland van heel Kroatië. De beste reistijd is van mei t/m oktober. In deze

maanden liggen de temperaturen tussen de 25 en 40 graden.
In juli en augustus kan het wel heel druk zijn op het eiland,

waardoor ik zou adviseren om Hvar in juni of
september te bezoeken.
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Page 33

In Kroatië is het gebruikelijk om een fooi te
geven van 5% - 10%. Dit staat nog niet op
de rekening maar kan je afhankelijk van
de service zelf bepalen. 
 
Probeer de fooi altijd in cash te geven
zodat het ook zeker bij de medewerkers
terecht komt, pin je het bij dan verdwijnt
het vaak in de zakken van de eigenaar.
 

Kroatië hoort bij de Europese unie maar
ze betalen wel nog met hun eigen munt,
de kuna. Eén kuna is onderverdeeld in
lipa. Er zijn munten van 1, 2, 5, 10, 20 en
50 lipa en 1, 2 en 5 kuna. Papiergeld is
beschikbaar in 10, 20, 50, 100, 200, 500
en 1000 kuna. 
 
De wisselkoers verschild nog wel is maar
ligt meestal rond de 7,5 kuna voor 1
euro. Op veel plekken kan je ook met
euro’s betalen, vraag dit wel altijd even
van tevoren.

DE KUNA FOOI

Let op bij het pinnen dat je kiest
voor de optie without conversion.
Kies je voor with conversion dan
berekend Kroatië de wisselkoers
i.p.v. jouw Nederlandse bank. Dit
kan je zo’n €10 per transactie
schelen

Pin niet bij de pinautomaten van
Euronet, hier betaal bij elke
transactie €3 extra.

 

Pinnen is geen probleem, je vindt in elke
stad wel een pinautomaat die onze
Nederlandse passen accepteren. In
restaurants en supermarkten is het ook
mogelijk om met je pas te betalen. Zorg
wel dat je altijd contant geld op zak hebt
want er zijn ook nog genoeg plekken die
alleen nog met contant geld werken!
 

PINNEN

11



DE TAAL

De officiële taal op het eiland
Hvar en in de rest van Kroatië is
Kroatisch. 
 
Dit is een Slavische taal die voor
veel mensen lijkt op Russisch of
andere oost Europese talen. Voor
Nederlanders vaak een lastige
taal om te verstaan en te spreken
aangezien wij hier helemaal niet
in thuis zijn.
 
Mocht je het toch willen proberen
dan heb ik een aantal basis
woordjes voor je op een rijtje
gezet. Geen zorgen als het niet
lukt, bijna iedereen spreekt ook
Duits en Engels!
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Kraanwater
Het kraanwater is veilig om te drinken. De smaak is alleen
wel wat anders dan in Nederland waardoor veel mensen er
toch voor kiezen om flessen water in de supermarkt te
kopen.
 
Elektriciteit
Op Hvar worden dezelfde stekkers en stopcontacten
gebruikt als in Nederland.
 
Tijdsverschil
Er is geen tijdsverschil met Nederland
 
Vaccinaties
Een vaccinatie tegen DTP wordt geadviseerd maar is niet
verplicht.

PRAKTISCHE TIPS

112
NOODNUMMER

Politie: 92 of 112
Brandweer: 93 of 112
Ambulance: 94 of 112

HULPDIENSTEN

1987

PECHHULP

NEDERLANDSE
AMBASSADE
Augusta Cesarca 6
10000 Zagreb
Tel: +38 5 146 422 00

KUSTWACHT
+38 5 919 112 112
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De makkelijkste en snelste manier 
om naar Hvar te reizen is met het
vliegtuig. De dichtst-bijzijnde lucht-
haven is die van Split. Het is zo’n 
2 uur vliegen vanuit Nederland 
naar Split. 
 
Van oktober tot april is Split niet
direct te bereiken vanuit Nederland.
KLM en Croatia Airlines vliegen er 
wel naar toe, maar met een overstap
op Zagreb. In de zomermaanden gaat
het een stuk makkelijker, er vliegen
dan bijna dagelijks vluchten naar Split.
Easyjet, Eurowings, KLM en Croatia
Airlines vliegen van mei t/m oktober
van Amsterdam naar Split, Transavia
vliegt in deze zelfde maanden van
Rotterdam naar Split. 
 
Boek je op tijd je ticket, denk hierbij
aan een half jaar van tevoren, dan
betaal je ongeveer €200 voor een
retourticket. Voor een last minute
boeking in zomer kan de prijs op
lopen tot zo’n €400 voor een retourtje. 
 
 

MET HET VLIEGTUIG
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Vanuit de haven van Split vertrekt er
een veerboot naar het eiland Hvar.
Om van het vliegveld naar de haven te
komen zijn er verschillende optie’s. Je
kan vanaf het vliegveld voor 30 kuna
(€4) de shuttlebus nemen. De bus
vertrekt vanaf platform 1 en brengt je
in 30 minuten naar het busstation van
Split. De haven van waaruit de
veerboot vertrekt ligt aan de overkant
van het busstation.
 
Een snellere optie is om een Uber/taxi
te nemen, hier betaal je ongeveer 250
kuna (€35) voor. Je kan op het
vliegveld ook een auto huren, dit is
vooral handig als je van plan bent om
meerdere plekken in Kroatië te
bezoeken. Blijf je alleen in Split en
Hvar dan kan je beter een auto huren
als je aankomt op Hvar.



De overtocht duurt 2 uur en voor een enkele
reis betaal je 47 kuna (€6,50) p.p., voor de
auto betaal je nog 310 kuna (€45) extra.
 
De catamaran vaart van Split naar Hvar
stad en zijn een stuk sneller, binnen 1 uur sta
je al op het eiland. Voor een enkele reis
betaal je wel iets meer, 110 kuna (€15) per
persoon. 
 
Tickets voor de veerboot kan je online kopen
of in de haven. De tickets zijn geldig op de
dag waarvoor ze zijn gekocht maar niet voor
de specifieke tijd. Koop je dus van tevoren
op internet een ticket dan betekend dat niet
dat er ook een plekje voor je op de boot is
gereserveerd. Het principe is hier namelijk
vol = vol. Kom dus op tijd zodat je niet voor
een volle boot staat en niet meer mee mag.

Met meer de meer dan 1000 eilanden die
voor de kust van Kroatië liggen is het niet
gek dat de veerboot een veel gebruikt
vervoersmiddel is. De grootste veerboot
maatschappij is Jadrolinija, zij varen bijna
alle routes in Kroatië. 
 
Vanuit Split varen er catamarans en ferry’s
naar Hvar. Een ferry is een stuk groter en
hier kunnen ook auto’s op, de catamarans
vervoeren alleen personen.
 
Reis je met de auto dan kan je dus alleen
de ferry nemen. Deze vertrekt een aantal
keer per dag vanuit Split naar Stari Grad
op het eiland Hvar. 

DE VEERBOOT
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Travel around
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Het eiland Hvar heeft een lengte  
van 68 km, dit is van Hvar stad tot
aan Suceraj. De meeste beziens-
waardigheden en stranden liggen in
het westelijke gedeelte van het
eiland. Blijf je alleen in dit gebied
dan is een scooter het ideale
vervoersmiddel om de omgeving mee
te verkennen. De meeste stranden
liggen op 5 km van elkaar en van
Hvar stad naar Stari Grad is het zo’n
25 km rijden, prima te doen met de
scooter.
 
In de haven van Hvar stad kan je bij
Luka Rent Piaggio-scooters voor één
tot zeven dagen huren. De scooters
zijn geschikt voor twee personen en
worden geleverd met helm, slot en
WA verzeker-ing. Per dag betaal je
voor deze scooter 250 kuna (€35),
hoe langer je de scooter huurt, hoe
goedkoper het wordt.
 
Het is eventueel ook mogelijk om de
scooter te laten brengen of op te
laten halen bij de haven in Stari Grad

RENT A SCOOTER
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Voor het huren van een auto betaal je
ongeveer €25 per dag, dit verschilt natuurlijk
per type auto. Het makkelijkst is om de auto
al van tevoren online te reserveren zodat je
hem alleen nog maar hoeft op te halen
zodra je aankomt, dit voorkomt onnodig
wachten en je bent ervan verzekerd dat er
een auto voor je beschikbaar is.
 
Is het eiland Hvar een onderdeel van een
rondreis in Kroatië, dan is het handig om bij
aankomst op het vliegveld al een auto te
huren. Je kan de auto gewoon meenemen op
de veerboot, let wel op welke boot je neemt
alleen op de ferry’s mogen auto’s mee.

De makkelijkste manier om het eiland te
verkennen is met de auto. Gebruik je de
auto alleen op Hvar dan kan je hem het
beste pas huren zodra je op het eiland
bent. Het is namelijk best prijzig om je
auto mee te nemen op de veerboot, op
deze manier bespaar je dus weer wat.
 
Er zijn verschillende verhuurbedrijven op
Hvar te vinden zoals Sun City en Luka
rent. Je kan ervoor kiezen om de auto op
de halen in Hvar stad of in bij in de haven
van Stari Grad.
 

RENT A CAR
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tips & trics
Om een auto te huren moet je 21 jaar of ouder zijn en minimaal
1 jaar je rijbewijs hebben.
 
 
Zorg dat je goed op de hoogt bent van voorwaarden van de
verhuurmaatschappij. Zo weet je wat wel en niet is verzekerd en
kom je niet voor verassingen te staan!
 
     
Maak voordat je wegrijdt met je net gehuurde auto eerst wat
foto’s. Dit kan je een hoop problemen besparen bij het inleveren
van de auto. Er zijn soms maatschappijen die je willen oplichten
en je laten betalen voor schade die jij niet hebt veroorzaakt.
 
 
Zorg dat je voldoende limiet op je creditcard hebt. Vooral als je
geen verzekering afsluit voor de auto. Ze willen dan nog wel is
€1500 aan borg reserveren op je creditcard.
    
 
Bij het passeren van een landgrens kan er door de
verhuurmaatschappij €70 euro in rekening worden gebracht. Dit
is onterecht aangezien bijna alle auto’s verzekerd zijn via de
Europese Green Card en je dus ook gewoon verzekerd bent in
landen buiten Kroatië. Vertel dit ze dus ook als ze dit proberen
te doen!
 
 
Houd bij het boeken van een accommodatie er rekening mee
dat er ook parkeer voorzieningen zijn. In de meeste steden is het
betaald parkeren.
 
 
Huur je een auto in de zomermaanden? Zorg dat de auto dan
beschikt over een airco, het kan erg warm worden!
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Maximaal toegestane alcohol promillage is
0,5 (0 voor beginnende bestuurders onder
de 24 jaar).
 
Van de laatste zondag in oktober tot en
met de laatste zondag in maart is dimlicht
ook overdag verplicht.
 
De maximum snelheid binnen de bebouwde
kom is 50 km/h, buiten de bebouwde kom
90 km/h, op autowegen 110 km/h en op de
snelweg 130 km/h.
 
Voor bestuurders onder de 24 jaar ligt de
maximum snelheid 10 km/h lager.
 
 

Voor het besturen en/of huren van een
motorvoertuig is geen internationaal
rijbewijs nodig.
 
Het is verboden om tijdens het rijden (geld
ook voor fietsers) een mobiele telefoon vast
te houden.
 
Op smalle bergwegen heeft stijgend
verkeer voorrang op dalend verkeer.
 
Tijdens het inhalen is het verplicht om
richting aan blijven geven.
 
 
 

VERKEERSREGELS
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DE BUS
Het is mogelijk om met de bus 
over het eiland Hvar te reizen, 
dit is alleen niet het meest
ideaal. De bussen rijden niet heel
vaak, zo’n 4 tot 5 keer per dag
en je bent beperkt tot de routes
die ze rijden.
 
Het begin en eindpunt van alle
buslijnen is Hvar stad. Vanuit
hier rijdt de busmaatschappij
Cazmatrans Hvar naar Stari
Grad, Vrboska, Jelsa en Suceraj.
Op de route kan je uitstappen
bij Milna, Zarace, Dubovica,
Brusje, V.Grablje, Selca, Dol,
Vrbanj, Zencisce, Poljica, Gdinj,
Bogomolje, Sv. Nedjelja, Zavala,
Jagodna, Ivan Dolac en Pitve. 
 
Tickets zijn te koop bij de bus-
chauffeur. De prijs is afhankelijk
van het aantal kilometers dat je
rijdt, voor een enkele reis naar
Suceraj betaal je 65 kuna (€9),
naar Stari Grad 27 kuna (€4) en
naar Milna 19 kuna (€2,50).
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eten & drinken
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Er is hier ook geen gerecht dat niet
wordt bereid met de lokale mediterrane

kruiden zoals rozemarijn, oregano en
munt. Dit geeft de gerechten de te

typische “Hvar” smaak. 
 

Wil je echte lokale gerechten eten dan
moet je bij een Konoba zijn. Vroeger
was een Konoba de plek in een huis

waar voedsel werd opgeslagen en
bereid. Tegenwoordig zijn dit kleine
lokale restaurants waar je de beste

traditionele gerechten kan eten. 
 

Bij een heerlijke maaltijd hoort
natuurlijk ook een goed glas wijn, en
die kan je op Hvar zeker krijgen. Het

eiland kent een lange wijn geschiedenis,
die teruggaat tot 300 jaar voor

Christus, toen de oude Grieken hier de
eerste wijnstokken plantten. 

 
Over het hele eiland zijn wijngaarden

te vinden, vaak met autochtone wijn
soorten die nog steeds onbekend zijn

voor velen. Deze bijzondere druiven en
de eeuwen oude traditie door die door

de eeuwen heen is geperfectioneerd
hebben ervoor gezorgd dat er hier een

aantal van 's werelds beste wijnen
worden gemaakt.

De traditionele Kroatische keuken is
breed en gevarieerd. Dit komt mede
door de invloed van smaken en
tradities uit de buurlanden en de
verschillende landen die door de
geschiedenis Kroatië overheersten. 
 
De Kroatische keuken een mix van
Italiaanse, Oostenrijkse, Hongaarse
en Turkse gerechten.  Toch heeft elk
Kroatisch gerecht zijn eigen karakter
en smaak. Een aantal van deze
gerechten zijn door het hele land te
vinden, maar de meeste gerechten
worden vooral in bepaalde regio’s
gegeten. 
 
Op het eiland Hvar worden de
invloeden van buitenaf gecombineerd
met de producten van het eiland.
Huisgemaakt olijfolie, octopus uit de
peka, zwarte risotto, het visstoofpotje
gregada, aan het spit geroosterd
lamsvlees, Dalmatische pašticada en
artisjok gekookt met tuinbonen en
erwten, allemaal gerechten
gemaakt van lokale producten.

DE LOKALE KEUKEN
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LOKALE GERECHTEN

Gregada
Een stoofpotje van witvis, ui, aardappels
en witte wijn. Al 2000 jaar is dit de
populairste manier om vis te bereiden
op het eiland.
Where to eat: Giaxa, Hvar stad

Pašticada
Langzaam gekookt rundvlees, bereid in
een rijke rode zoetzure saus, meestal
geserveerd met gnocchi of
zelfgemaakte pasta.
Where to eat: Restaurant Robinson,
Mekicevica strand

Peka
Onder een gietijzeren bel, die in het
vuur wordt gelegd worden vis of vlees,
aardappel en groenten gedurende een
lange periode gekookt om zo de smaken
volledig te behouden.
Where to eat: Konoba Humac, Humac

Lavendel cake
Van buiten lijkt het een doodnormale
cake maar zodra je een hap neemt komt
de lavendel smaak je tegemoet, een
bijzondere cake die je alleen hier eet!
Where to eat: Konoba Zbondini, Velo
Grbalje

Pećica na Tećicu
Een echte Hvar klassieker. Jonge geiten-
kaas gekookt in water met wat suiker en
melk, geserveerd met gekonfijte
amandelen.
Where to eat: Butchery & Wine
Restaurant, Hvar stad

25



LOKALE WIJNEN

Bogdanuša
Ontstaan   in de vlakte van Stari Grad,
betekent het letterlijk vertaald een
"geschenk van God". Deze oude witte
wijn heeft de neiging om droog en
groengeel tot goudkleurig te zijn en is
inheems op het eiland Hvar en dit is de
enige plek waar hij groeit.
Where to drink: Dubokovic winery, Jelsa

Pošip
Een witte wijn die zijn oorsprong vond
op het eiland Korčula, maar zich snel
verspreidde naar het eiland Hvar, waar
hij zijn thuis vond. Met een fruitige
smaak en aroma heeft deze wijn een
authentiek karakter en een opmerkelijke
verfrissende smaak.
Where to drink: Bilo Idro, Sv. Nedjelja

Plavac Mali
Plavac Mali is de meest geliefde en
bekendste rode wijnsoort in Kroatië.
Exclusief geteeld in Zuid Kroatië, waar
er een overvloed aan hitte en zonnige
uren per dag is, wat de beste druiven
oplevert. Het is de neef van de
populaire Zinfandel, de beroemde
Californische wijn.
Where to drink: Konoba vina Caric,
Vrboska

Prošek
Een zoete Kroatische dessertwijn die
traditioneel wordt geproduceerd op het
eiland Hvar en omgeving. De wijn wordt
gemaakt met een passitomethode,
waarbij de druiven eerst worden
gedroogd voordat ze worden geperst.
Where to drink: Vinerija Tomic, Jelsa
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Het eiland Hvar
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Pakleni Hvar stad
Stari Grad

Vrboska

Jelsa

Milna

Zarace

Suceraj

Hum

Gdinj
Zastražišće

Sv Nedjelja

Zavala
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Stari Grad

Hvar stad

Jelsa

Stari grad
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STARI GRAD Dit vanwege de haven waar goederen
vanaf het vaste land aankomen en
natuurlijk de veerboot die meerdere malen
per dag vanuit Stari Grad naar Split
vaart!
 
Door de ligging in de baai kijk je vanaf de
boulevard altijd op de stad en de haven
uit, dit maakt het een leuke plek om te
struinen over de boulevard of om neer te
strijken op een van de gezellige terrassen.
Het oude centrum bestaat uit nauwe
kronkelende straatjes, pleintjes en kerken
en is makkelijk te voet te verkennen.

Aan het eind van de 8km lange baai en aan
het begin van de Vlakte van Stari Grad ligt
de historische stad Stari Grad. De stad werd
in 384 voor Christus gesticht door de
Grieken en dat maakt Stari Grad een van
de oudste steden van heel Kroatië. Vandaar
ook de naam Stari Grad wat oude stad
betekend. 
 
Met 1900 inwoners is het de 2 na grootste
stad van het eiland en ook een van de
belangrijkste.
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SV. STJEPAN KERK
Tijdens een wandeling door de oude
geplaveide straten van Stari Grad
kom je gegarandeerd de prachtige 
Sv. Stjepan kerk met de historische
klokkentoren tegen. Je kan de kerk-
toren beklimmen voor een geweldig
uitzicht over de stad. 
 
De kerk zelf is gebouwd ronde de
9e/10e eeuw in een Dalmatische
barokke stijl. Aan de rechter kant van
de kerk is het oude grafsteen reliëf
van Eros te vinden, een van de
zeldzame overblijfselen van de oude
Griekse stad.

TVRDALJ KASTEEL
In de 15e eeuw werd door dichter
Hektorovic, dit bijzondere kasteel
gebouwd. Het kasteel is zo bijzonder
omdat hij er wel 50 jaar aan heeft
gewerkt voordat dit paleisje klaar was.
Het resultaat mag er wezen, vooral de
vijver in het midden van het kasteel is
echt prachtig.
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De moosite instagram foto
maak je op het Skor plein.
De prachtige stenen huizen
en gekleurde bloemen zijn

echt een plaatje!

S K O R  P L E I N
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Voor de mooiste zonsondergang moet je
op de Glavica heuvel zijn. Neem een
koud biertje mee, zoek een plekje en
geniet van de lucht die de mooiste
kleuren aanneemt totdat je de zon in de
zee ziet zakken. Vergeet ook niet om je
heen te kijken want je kan vanaf de
Glavica heuvel zo ver kijken dat je de
hele Stari Grad vlakte, de oude stad en
zelf het eiland 
Brac kan zien. 
 
Het stenen kruis dat op de heuvel staat
werd hier in 1900 ter ere van het
jubileum van het christendom neergezet. 

GLAVICA HEUVEL Het kruis werd vernietigd tijdens Tweede
Wereldoorlog en voor lange tijd werd er
niks mee gedaan. Tot in 1990, het jaar
waarin de hoop op een vreedzame
afscheiding van voormalig Joegoslavische
op zijn hoogtepunt was het huidige kruis
werd neergezet. Sindsdien heeft deze plek
een nieuwe betekenis gekregen. Het
altaar voor het kruis is gemaakt van de
overblijfselen van het oude kruis. 
 
Om bij de Glavica heuvel te komen, volg
je vanuit Stari Grad de weg richting
Rudina. Het pad is gemarkeerd en is vrij
gemakkelijk te volgen. Vooral op een
warme dag kan de 20 minuten durende
klim wel redelijk zwaar zijn.
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STARI GRAD VLAKTE Sindsdien is de vlakte uitsluitend gebruikt
voor de landbouw en worden nog steeds
dezelfde percelen gebruikt.
 
Op de Stari Grad vlakte werden vooral
olijven en druiven verbouwd, waar weer
wijn en olie van werd gemaakt. Dit leverde
de inwoners van Hvar flink wat geld op.
Zonder deze vruchtbare grond had het
leven op Hvar er heel waarschijnlijk heel
anders uitgezien.
 
Een leuke manier op de Stari Grad vlakte
te verkennen is met de fiets. In Stari Grad
kan je een fiets huren voor ongeveer €10,-
per dag.

Het grootste gedeelte van het eiland Hvar
bestaat uit niet vruchtbaar kalkstenen
gebergte, behalve de vlakte rondom Stari
Grad die de Stari Grad vlakte wordt
genoemd. 
 
De vlakte is een van de oudste
gecultiveerde vlaktes ter wereld en is zo
bijzonder dat zelfs UNESCO het in 2008
tot werelderfgoed verklaarde. 
 
De landbouwpercelen werden in de 4e eeuw
aangelegd door de Grieken die het gebied
koloniseerden. 
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Wijn & olijfolie

Een leuke tussenstop op de Stari Grad vlakte is agroturismo Hora. Hier worden, net als
duizenden jaren geleden, nog steeds olijven endruiven verbouwd. Hiervan wordt dan weer
olijfolie en wijn van gemaakt en die kan je hier ook proeven! Bij de agroturismo kan je 
een olijfolie en/of wijnproeverij doen. Het is ook mogelijk om hier te dineren. 
Alle producten die ze gebruiken komen van de 32.000 m2 land 
rondom  de agroturismo, biologisch en super vers!
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to eat & drink
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VAIANA BEACHBAR

Deze prachtige en super chille beach bar
ligt op 10 minuten rijden van Stari Grad. 

Je kan hier van s’morgens vroeg tot
s‘avonds laat terecht voor een hapje,
drankje en misschien wel een dansje. 
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Voor de beste seafood gerechten
moet je bij Konoba Zvijezda
Mora zijn. Het terras ligt een
schattig straatje van waar je uit
kijkt op de haven van Stari Grad.

KONOBA 
ZVIJEZDA MORA

Deze authentieke konoba ziet er
niet alleen heel erg traditioneel
uit, het eten smaakt ook echt zo!
De pasta’s en risotto ’s zijn een
van de beste van de stad. De
konoba zelf voelt heerlijk
huiselijk aan, je kan hier echt
uren blijven tafelen.

ANTIKA

Hvar loopt voor op de rest
van Kroatië betreft de vegan
restaurants want ook in Stari
Grad is er een te vinden.
Bij Porto Culinarium kan je
terecht voor vega, vegan en
glutenvrije gerechten. De
eigenaar komt uit Duitsland en
heeft een passie voor organische
en lokale producten en begon
daarom 2 jaar geleden dit leuke
restaurantje.

PORTO CULINARIUM
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HERITAGE HOUSE

Dit pittoreske huisje midden in het oude
centrum van Stari Grad is geschikt voor
vijf personen. Het huis heeft een
oppervlakte van 100 m2 en telt twee
verdiepingen. 
 
Op de begane grond zijn de woonkamer
met slaapbank, keuken met vaatwasser
en de eettafel te vinden. 
 
Op de eerste verdieping zijn er twee
slaapkamers met in beide kamers een
tweepersoonsbed en twee badkamers.

Bij het huis hoort een terras aan de
voorkant waarbij je uitkijkt over de
prachtige huizen aan het pleintje. Wil je
wat meer rust dan is er aan de achter-
kant van het huis nog een terras te
vinden. 
 
Het Banj strand ligt op 600 meter van
het huis en Petar Hektorovic paleis op 1,7
km. In de directe omgeving zijn veel leuke
restaurants en winkeltjes te vinden. Om 
hier met vijf personen in het hoog-seizoen 
te overnachten betaal je €190,- per nacht.
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Op 5 minuten rijden van Hvar stad, midden in de natuur
en op een heerlijke rustige plek ligt de kleurrijke B&B

Hvareno. Voor een tweepersoonskamer betaal je €70 per
nacht, dit is incl. een heerlijk ontbijt.

HVARENO
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Het huisje ligt in Mala (klein) Rudina, 
een beschermd "ethno-eco" dorpje dat 
op een paar kilometer van Stari Grad 
ligt. Het dorpje is zo klein dat het zelfs
niet op google maps te vinden is! 
Cottage Aeolus is perfect voor diegenen
die opzoek zijn naar rust, ruimte en het
plattelandsleven.
 
 
Het huis heeft 4 verdiepingen en bied
plaats aan 12 personen. Op de begane
grond is de badkamer, keuken met
vaatwasser, magnetron en grote eettafel
te vinden. Op de eerste verdieping kunnen
4 tot 6 personen slapen. De verdieping
daarboven bestaat uit twee slaapkamers
en een badkamer.
 
De derde verdieping is zelfvoorzienend,
de deur kan op slot en er is hier nog een
extra keuken en badkamer. Op deze
verdieping kunnen 4 personen slapen, er
is een tweepersoonsbed en een slaapbank
voor twee personen. Vanaf deze
verdieping heb je toegang tot het
dakterras.  
 
Voor het huis ligt de grote tuin met
buitendouche, bbq faciliteiten, een
moestuin met verschillende kruiden,
lavendelvelden en een tuinhuisje. Om 
hier met 12 personen te overnachten in
het hoogseizoen betaal je €520 per nacht.

COTTAGE AEOLUS
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Vrboska

Hvar stad

Jelsa

Stari grad
Vrboska
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Aan de grillige noord kust van het eiland
Hvar ligt in een diepe baai het stadje
Vrboska. Het stadje spreidt zich uit over
beide kanten van de baai. Dit was vroeger,
toen Vrboska nog een echt vissersdorpje
was ideaal. Je kon zo met je bootje op elke
plek in de stad komen. 
 
Om het ook voor voetgangers en ander
verkeer wat makkelijker te maken hebben
ze bruggetjes gebouwd van de ene kant
naar de andere kant van de stad.

VRBOSKA Om de eeuwenlange vistradities van het
dorp niet te vergeten is er in de stad een
visserijmuseum waarin het harde leven in
de visserij wordt getoond. 
 
Tegenwoordig leven de inwoners van
Vrboska vooral van het toerisme. Het
pittoreske dorpje met de lange boulevard,
de mooie haven en de vele bruggetjes is
echt een plaatje en trekt elke zomer veel
toeristen aan. Ondanks het toerisme is
Vrboska nog altijd een heerlijk rustig
stadje, ideaal als je even de drukte van
Hvar stad wilt ontvluchten!
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Vrboska wordt ook wel het
"Venetie van Hvar" genoemd,
vanwege de vele stenen

bruggen en kanalen die door
het stadje lopen.

W I S T  J E  D A T
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De belangrijkste bezienswaardigheid van
Vrboska is het stadje zelf. Mooie oude
stenen huizen en monumenten, gebouwd
in de gotische en barokke stijl. De
kanalen met de stenen bruggetjes die zo
op een ansichtkaart kunnen. En niet te
vergeten het pittoreske haventje met de
vele vissersbootjes die in de zee drijven.
Slenter over de lange boulevard die bijna
door de hele stad loopt en geniet van het
prachtige uitzicht of strijk neer op een
van de gezellige terrasjes.

HET OUDE CENTRUM
De geschiedenis en het erfgoed van
Vrboska zijn onlosmakelijk verbonden met
de zee. De stad werd gesticht door vissers
en zij hebben hier ook eeuwenlang
gewoond. Het kleine visserijmuseum geeft
je een kijkje in de geschiedenis van de
visserij op het eiland Hvar. Er worden
traditionele vissersbootjes, visnetten,
gereedschappen en verschillende zee
dieren tentoongesteld. De toegangsprijs
voor het museum is HRK 20 (€3,-) per
persoon.

VISSERIJMUSEUM
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De imposante Sv. Marija kerk,
die boven de stad uit steekt is
niet te missen. De kerk werd
in de 16e eeuw gebouwd als
verdedigings fort. Nadat de
Turken in 1517 de stad en een
groot deel van Dalmatië in
brand hadden gestoken
moest er een plek komen
waar ze de inwoners van
Vrboska konden beschermen.
 
Tegenwoordig is de kerk
geopend voor toeristen. 
Het is zeker de moeite 
waard om de kerk te
bezoeken, vooral de klim 
naar het dak is een must.
Vanaf hier heb je een
indrukwekkend uitzicht 
over de diepe baai en het
schilderachtige stadje.

SV. MARIJA KERK
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WINE TASTING
Met dank aan de Romeinen, die hier heel veel jaar geleden de overheersten, zijn er op Hvar
eeuwenoude kavels te vinden. Deze unieke agrarische omgeving is ideaal voor het verbouwen
van wijn. Hvar kent dan ook een lange wijntraditie, dit is goed te merken aan de vele
wijnmakers die je op het eiland Hvar tegenkomt. 
 
Bijna bij elke wijnmaker kan je wel even naar binnen gaan om zijn wijn te proberen. Een
proeverij is vooral leuk omdat de wijn van druifsoorten is gemaakt die je waarschijnlijk niet kent.
Op Hvar zijn namelijke veel inheemse druifsoorten te vinden zoals de Bogdanjusa, Kuc,
Marastina en Posip. Vooral de Bogdanjusa en Posip zal je vaak tegen komen.

CARIC WINERY
Een van de betere wijnhuizen is Caric in
Vrboska. De wijnen van Caric worden over
de hele wereld geschonken, wel alleen aan
de echte liefhebber want ze zijn nogal
exclusief. Caric is klein familiebedrijf en ze
produceren maar 900.000 flessen per jaar.
Voor elke wijnliefhebber is dit dus een
must visit!

PINJATA WINERY
Zelfs als je geen wijnfan bent, is het de
moeite waard om hier binnen te stappen.
De familie heeft hier echt de authentieke
konoba-sfeer zien te creëren. Je kan hier
een leuke proeverij van de inheemse
druivensoorten van het eiland doen. De
proeverij wordt vergezeld door een selectie
van lokale en zelfgemaakte hapjes.
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WINDSURFEN

Hier in Vrboska is de enigste 
windsurf plek van het eiland te
vinden. Door de stabiele
Tarmuntana en Mistralwind is dit
een   perfecte wind-surfplek voor
zowel beginners als gevorderden!
Bij windsurf center Bota is mogelijk
om materiaal te huren om zelf het
water op te gaan of om als
beginner een cursus te volgen.

KAJAKKEN & SUPPEN

Naast windsurfen kan je bij Bota
ook kajaks en/of supboards huren.
Vanuit Vrboska pedel je zo naar
Crvene stjene (rode kliffen) waar je
van de 5 meter hoge kliffen kan
afspringen of het Palinica strand
waar je in een grot kan snorkelen!
Kajaks en supboards zijn per uur of
per dag te huur. Voor een kajak
betaal je €20,- per dag en voor een
supboard €30,- per dag.
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Een van de mooiste stranden in de
omgeving is het Maslinica strand, dat op
zo’n 800 meter van Vrboska ligt. Het
idyllische strandje ligt in een rustige baai
met helderblauw water. Er zijn hier geen
restaurants of barretjes in de buurt,
vergeet daarom niet wat te eten en/of
drinken mee te nemen!

MASLINICA STRAND
Op 1 km van het centrum van Vrboska
ligt het perfecte familiestrand Soline. 
Het strand bestaat uit kleine kiezels en
de zee wordt maar langzaam diep, ideaal
voor de kleintjes dus. Bij het Soline strand
is ook echt genoeg te doen zo is er een
aquapark, een restaurant, een bar en
meerdere watersport verhuurders.

SOLINE STRAND
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Naast dat je hier een leuke
wijnproeverij kan doen, is het

ook mogelijk om gewoon een lekker
glas wijn te drinken met een aantal

huisgemaakte Dalmatische tapas!

KONOBA PINJATA

Een gezellig plekje om te borrelen aan
de boulevard van Vrboska. Op de

wijnkaart staat een uitgebreide
selectie lokale wijnen en ze

serveren ook erg lekkere hapjes!

WINE & OIL BAR

Op dit moment is het alleen nog
mogelijk om hier een aantal kleine,

maar heerlijke hapjes te bestellen en
natuurlijk de wijn van Caric te drinken.

Ze zijn wel bezig met de uitbreiding
van de keuken dus hopelijk kunnen

we snel meer heerlijke gerechten
verwachten!

KONOBA VINA CARIC

Heerlijk eten, goede service en
gelegen op een prachtig plekje

aan het water met uitzicht 
over de haven.

TRICA GARDELIN
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Bijzonder
Overnachten

In een klein baaitje, midden in de natuur en toch op maar een paar minuten van Vrboska 
liggen de 5 prachtige glamping tenten van Plage Cachee. De tenten zijn geschikt 
voor 2 personen en zijn ingericht met een kingsize bed, bureau, badkamer en 
een terras met een heerlijke loungebank. Koken doe je in de gezamenlijke 
buiten keuken (met vaatwasser!) Bij de glamping hoort ook nog een 
mooi privé strandje waar de bedjes al voor je klaar staan.
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JELSA De stad bestaat uit 2 delen, een deel ten
noorden van de baai en een deel ten
zuiden van de baai. Tussen deze 2 delen
ligt het centrum van de stad met een
jachthaven, promenade en gezellige
restaurantjes. Een heerlijke plek om rond
te wandelen door de oude straatjes of
mensen te kijken vanaf één van de vele
terrassen. 
 
Rondom de stad zijn mooie baaien,
stranden en rotsen te vinden. Ideaal om
te zwemmen, snorkelen en te
zonnebaden.

Aan de noordkust van het eiland ligt het
kustplaatsje Jelsa. Na Hvar stad is dit de
grootste toeristische bestemming. Wel is
Jelsa een stuk rustiger dan de bruisende
stad Hvar. Jelsa is dan ook vooral geliefd
onder degene die opzoek zijn naar rust en
een ontspannen vakantie.
 
In de 19e eeuw groeide Jelsa uit tot een van
de grote steden op Hvar en met 1800
inwoners is Jelsa nu bijna net zo groot als
Stari Grad.
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SMALLE STRAATJES,
PLEINTJES EN KERKEN

Verborgen in de kronkelende straatjes
van de oude stad zijn meerdere pleinen,
kerken en kapelletjes te vinden. De
oudste en grootste kerk, die hoog boven
de stad uit steekt, is niet te missen. De
kerk van Maria Hemelvaart is in de 13e
eeuw gebouwd en was de eerste kerk in
Jelsa. In een van de 4 kapellen van de
kerk is het schilderij “De Maagd Maria
en het martelaarschap van Fabian en
Sebastian” te zien. 
 
Een ander mooi plekje in het oude
centrum is het Pjaca plein met de kleine
barokke kerk Sv. Ivan. In de 16e eeuw
werd er naast de kerk ook langzaam een
plein rond de kerk gevormd. Dit ging
niet heel snel, de meeste gebouwen die
je rond het plein ziet dateren uit de 17e
en 18e eeuw. 
 
Tegenwoordig is het pittoreske plein de
ontmoetingsplek voor veel inwoners van
Jelsa. Ze strijken neer op een van de
terrassen om onder het genot van een
kopje koffie de dag te bespreken.
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CATAMARAN TOUR 
NAAR BRAC

Tomas Travel organiseert dagtours naar
het eiland Brac. Tijdens deze tour wordt
natuurlijk een bezoek aan het Zlatni Rat
strand niet overgeslagen. 
 
Naast een stop bij dit prachtige strand zal
je in nog meer mooie baaitjes bij het
eiland Brac en Hvar aanleggen zodat je
een duik in het helderblauwe water kan
nemen. Tijdens deze stops is er tijd om te
zwemmen en worden er wat snacks
geserveerd. Voor de tour betaal je €60,-
per persoon.

Vanuit Jelsa kan je het eiland Brac al zien
liggen. De grootste reden om een bezoek aan
Brac te brengen is het mooiste strand van
Kroatië. Het Zlatni Rat strand ligt in het
plaatsje Bol en heeft de vorm van een hoorn.
Het strand heeft deze vorm te danken aan de
wind die het zand in deze richting heeft
geblazen. Door het draaien van wind
veranderd de punt van de hoorn ook steeds
van richting.
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 Door de eeuwen heen hebben de
inwoners van Hvar hun wijngaarden
met grote vaardigheid en zorg
gecultiveerd, gezegend met de

weelderigheid van de Middellandse
Zee. Druiven en wijn gaven hen
veiligheid, voedsel en medicijnen. 

W I J N T R A D I T I E
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DUBOKOVIC WINERY
Ivo Duboković, een toonaangevende
wijnmaker in Kroatië, heeft zijn reputatie
opgebouwd door de beperkte beschik-
baarheid van zijn high-end wijnen. Zijn
allerbeste wijnen, Medvid en Medvjedica,
worden gemaakt van druiven die aan de
zuidwestelijke kant van Hvar in groeien.
De druiven worden in extreem kleine
hoeveelheden geteeld, maar een paar
eikenhouten vaten per jaar en zijn
daardoor erg exclusief. 
 
Je kan deze en nog meer van Duboković
wijnen proeven in de bijzonder mooie
wijnkelder. De met kaarsen verlichte
ruimte is uitgehakt uit de rotsachtige
ondergrond en staat vol met barrique-
vaten, alleen deze wijnkelder is al een
bezoek waard.

TOMIĆ WINERY
Een ander goed wijnhuis is Tomić. Hier
produceren de Tomić familie en 10
medewerkers zo’n 150.000 flessen per
jaar. De lange wijntraditie, inheemse
druifsoorten en de moderne technologie
die Tomić gebruikt zorgen ervoor dat
hier echte kwaliteitswijnen worden
geproduceerd. In de mooie oude wijn-
kelder is een proeflokaal waar je terecht
kunt voor een proeverij.
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Ten oosten van Jelsa liggen 
een aantal prachtige baaien
met de mooiste stranden. Een
van deze baaien is de
Prapatna baai, die 10 km
vanaf Jelsa ligt. De rustige
baai met een paar stenen
huisjes, het landhuis uit de
18e eeuw en het kristalheldere
water is echt een plaatje. Het
brede strand verspreid zich
over de hele baai en bestaat
uit kleine witte kiezelsteentjes.

PRAPATNA

Een paar kilometer verderop
ligt de volgende idyllische
baai, Mala Stiniva. Dit strand
is echt een verborgen pareltje
waar maar weinig mensen
van weten. Een droomstrand
voor iedereen die opzoek is
naar rust, natuur en een
kristalheldere zee.

MALA STINIVA

70



to eat & drink

71



BAKKER GRABIC
Kroaten houden van de bakker. Of het nou ’s ochtends, ’s

avonds of ’s nachts is, een lekkere snack van de bakker gaat
er altijd wel in. In de zomermaanden is het dan ook een

ritueel, dat wanneer je de bar verlaat, je op de terugweg een
kleine stop bij de bakkerij op de Riva maakt. Grote favoriet

hier is de borek die je in allemaal verschillende 
varianten kunt bestellen.
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Ontbijtje

Dit is een van de weinige restaurants in Kroatië die gezonde en vegetarische opties op de kaart
heeft staan. Je kunt kiezen uit salade’s, courgetti, curry’s en pizza. Iets minder 
gezond maar wel heel erg lekker Je kunt hier ook heerlijk ontbijten, met een 
ruime keuze uit originele gerechten en verse sapjes.
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Dit is het culinaire hoogtepunt
van Jelsa. De gerechten zijn
origineel, nog steeds wel
gebaseerd op zeevruchten,
maar met een aantal niet
traditionele wendingen in de
bereiding en de presentatie.

ME AND MRS
JONES

De place to be voor een
lekker ontbijtje, kopje koffie of
vers sapje in de ochtend. Met
het terras dat aan de
boulevard ligt is dit echt
heerlijk wakker worden.

MONCE

Hier moet je zijn voor de echt
traditionele konoba
experience. In de kleine maar
gezellig tuin staan stenen
tafels onder een grote limoen
boom. Je eet hier de beste
lokale gerechten voor een
prima prijsje!

KONOBA HULJIC

Prachtige plek, direct aan het
strand en ook nog is erg leuk
ingericht. Perfect voor een
lunch tijdens een ontspannen
dagje strand. Misschien ook
wel voor een klein cocktailtje
aan het eind van de middag…

MINA BEACHBAR

Aan een pleintje in de haven van Jelsa ligt
restaurant en wijnbar Artichoke. Op de wijnkaart
staan alleen maar wijnen afkomstig van lokale
wijnboeren en dat zijn er aardig wat. Dit is dan
ook de meest uitgebreide wijnkaart met lokale
wijnen van het eiland Hvar. 
 
Wat ook nog erg leuk is, de wijnen zijn per glas te
bestellen. Ideaal als je nog niet bekend met de
wijnen van Hvar en er een aantal wilt proeven. 
 
Voor tijdens de borrel of als diner kan je
Dalmatische tapas bestellen. Kleine lokale
gerechtjes als calamaris en gedroogde ham 
om te delen.

ARTICHOKE
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VILLA NIKA Op de begane grond vind je de keuken
met vaatwasser en de woonkamer met
grote schuifdeuren naar de tuin. Zodra
de schuifdeuren open zijn wordt binnen
met buiten verbonden en voelt het huis
heel ruim aan. 
 
De tuin met loungebank en ligbedjes
wordt omgeven door een hoge stenen
muur waardoor je echt volledige privacy
hebt. In het hoogseizoen betaal je
ongeveer €260 per nacht voor dit huis.

Dit zespersoons vakantiehuis ligt in het
centrum van Jelsa en op 700 meter van 
het strand. 
 
Het net nieuwgebouwde, charmante huis
heeft twee verdiepingen. De drie slaap
kamers en twee badkamers zijn op de boven
verdieping te vinden. In twee van de slaap-
kamers staat een tweepersoonsbed en in de
andere kamer staan twee
eenpersoonsbedden.
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De kamers en appartementen van Villa
Riva liggen op een unieke locatie, direct
aan de boulevard en met uitzicht op zee!

Voor een tweepersoonskamer betaal je hier
in het hoogseizoen ongeveer €100,-.

VILLA RIVA
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TERRACED HOUSE JELSA Op de eerste en tweede verdieping zijn
de twee slaapkamers te vinden. De tuin
en het dakterras zijn te bereiken via een
trap vanaf de tweede verdieping. 
 
Vanaf het dakterras heb je een prachtig
uitzicht over de stad en de zee. Het huis
heeft aardig wat steile trappen waardoor
het niet echt geschikt is voor mensen
die slecht ter been zijn.

Het oude stenen huis, dat in het centrum van
Jelsa ligt, is elegant en rustiek ingericht. Het
huis ligt aan een voetgangersstraat
waardoor het er heerlijk rustig is. 
 
Via een klein trappetje kom je binnen op de
begane grond, waar de woonkamer en
keuken te vinden zijn. 
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Hvar stad

Franciscaner Klooster

Španjola fort

Sv. Stephan

Pokonji dol strand

 Bonj strand

Piazza
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Hvar stad is met 4200 inwoners de
grootste stad van het eiland. Naast de
grootste stad is het ook de populairste
toeristische bestemming van Hvar. In
het hoogseizoen bezoeken zo’n 20.000
mensen deze stad.
 
Dit is ook wel te begrijpen want het is
een prachtige stad die is in de middel-
eeuwen gesticht door de Venetianen.
De Venetiaanse invloed is nog goed
terug te zien aan de bouwstijl van de
kerken, forten, straatjes en huizen.

Niet alleen de rijke historie is de reden 
dat iedereen massaal naar Hvar stad
komt. Hvar stad staat namelijk ook
bekend om het bruisende uitgaans-
leven. Rondom de stad en op de
Pakleni eilanden vind je een aantal
grote beachclubs waar in de middag
het feest al begint tijdens de after
beach party’s. Zien  en gezien worden
is hier het motto en het is dan ook de
favoriete bestemming van de jetset. 
 
Voor iedereen die hier niet aan moet
denken, geen paniek! De meeste
feestjes vinden buiten de stad plaats
en je hebt er dan ook bijna  geen last
van. In de stad zelf zijn gezellige
restaurantjes, wijn en cocktail barretjes
te vinden waar je in alle rust van de
mooie zomeravonden kan genieten.

HVAR STAD
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Hvar stad wordt omsingeld door de
stadsmuren die dateren uit de 13e eeuw.
Midden in het centrum van de stad
ligt het grootste plein van heel

Dalmatië, het Piazza plein met daarom
heen de kathedraal van Sv. Stephan en

het paleis van de Bischop.
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Vanaf het piazza plein loop je via
de kronkelende straatjes van het oude
centrum zo richting het Španjola-fort
(Hvar-fort of Fortica) dat boven de stad
ligt. 
 
De klim naar dit fort is zeker de moeite
waard, vanaf hier heb je een prachtig
uitzicht over de rode daken en witte
muren van de huizen in de stad, de haven
van Hvar stad en in de verte de kleine
Pakleni eilandjes die in het helder blauwe
water van de Adriatische zee liggen.

Tip: bezoek het fort tijdens zonsondergang!
Niet alleen omdat de zonsondergang vanaf
hier echt uniek is maar ook omdat midden op
de dag, in de volle zon is het wel een erg
pittige klim is.
 
Het fort werd gebouwd in de 13e eeuw, 
op de plek waar eerst een Byzantijnse citadel
uit de 6e eeuw stond. In 1571 fungeerde het
fort als schuilplaats voor de lokale bevolking
nadat de Turken de stad hadden aan-
gevallen en plat gebrand. Tegenwoordig is 
er in het fort een klein museum te vinden 
met oude kunst voor-werpen die op de
zeebodem rondom Hvar zijn gevonden.

ŠPANJOLA-FORT
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Net buiten het centrum van Hvar stad, in
een kleine idyllische baai ligt het
prachtige franciscaner klooster. Vanuit de
haven in de stad is de klokkentoren van
het klooster al te zien, volg de toren en je
wandelt er in een paar minuten naar toe.

In het klooster is een museum te vinden
met een verzameling Griekse en
Romeinse munten, zeldzame Griekse
kruiken en een 8 meter lang 16e-eeuws
schilderij van het laatste avondmaal.
 
Er is ook een tuin om doorheen te
dwalen met een prachtige cipressen
boom die er al sinds begin 1700 staat.

FRANCISCANER 
KLOOSTER
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SUNSET SAILING TOUR

Vanuit Hvar kan je het eiland
ontdekken met een auto of scooter,
maar veel leuker is om het eiland vanaf
het water te bekijken. Je komt zo bij de
meest afgelegen baaitjes die alleen met
een boot te bereiken zijn en je kan een
bezoekje brengen aan de Pakleni
eilanden die voor Hvar stad liggen.
Deze beschermde eiland groep staat
bekend om de vele mooie baaitjes met
kristalhelder water.
 
Een van de mooiste zeiltours is de
Sunset Sailing tour. Je zeilt 4 uur lang
langs de mooiste op het eiland Hvar en
de Pakleni eilanden. Je stopt bij
prachtige baaitjes met helderblauw
water waar in je een verfrissende duik
kan nemen. Tijdens het laatste uur van
de tour geniet je met een hapje en
drankje van de zon die de lucht roze
kleurt en langzaam in de zee zakt.
 
De sunset sailing tour is te boeken bij
Hvar Adventure en kost 490 kuna
(€65) per persoon. Naast deze tour
bieden ze nog veel meer zeiltours aan,
van halve dag tochten rond Hvar en Vis
tot aan meerdaagse tochten door heel
Kroatië.
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Een dagtochtje naar de blauwe grot is
een van de populairste activiteiten op het
eiland Hvar. Eigenlijk niet op Hvar want
de blauwe grot ligt op het eiland Bisevo,
dat op zo’n 20 minuten varen van Hvar
ligt. 
 
De grot heeft zijn populariteit en zijn
naam te danken aan de bijna
buitenaardse zilver blauwe kleur. Deze
bijzondere gloed ontstaat doordat de zon
wordt terug door de zanderige bodem in
de grot.

Naast dat je tijdens de tour de blauwe
grot bezoekt, maak je ook een stop bij de
groene grot. Zoals je waarschijnlijk al
vermoed, deze grot kleurt door het zonlicht
groen. 
 
Het blijft niet alleen bij grotten bezoeken,
tijdens de boot rit kom je ook nog is langs
een aantal prachtige baaitjes en stranden
waaronder een van de mooiste stranden
van Kroatië, Stiniva op het eiland Vis.
 
De 8 uur durende tour is te boeken bij
Hvar Boats en kost HRK 500 (€67) per
persoon.

BLUE CAVE
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WIJNTOUR

Hvar Tours biedt verschillende wijntours aan, zo kan je
bijvoorbeeld 1 of meerdere wijnhuizen bezoeken. Wijnproeven

kan met Hvar Tours ook op hele bijzondere locaties zoals in een
wijngaard of op een boot! Wil je net wat meer dan is het

Food&Wine Paired Dinner waarbij het eten wordt verzorgd door
een van de beste restaurants van Hvar stad, Ko Doma misschien

wel iets voor jou.
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POKONJI DOL STRAND

Achter de wijk Krizna Luka ligt het 
Pokonji Dol strand, het populairste stads
strand van Hvar. Niet gek want zo'n
prachtige strand op loopafstand van het
bruisende centrum is natuurlijk uniek!
 
Vanuit het centrum wandel je in 10/15
minuten door de wijk Krizna heen, bij het
laatste rijtje huizen is er een kleine
doorgang die je naar het strand lijdt. 
 
 

Je weet vrij snel of je goed zit want het
idyllische plaatje van het strand en het
Mustaco hotel is gelijk zichtbaar.
Het strand met de witte kiezelsteentjes
die afsteken tegen het turquoise blauwe
water is een van de mooiste in de
omgeving.
 
In de baai liggen ook 2 restaurantjes die
heerlijke verse visgerechten en koude
biertjes serveren. Bedjes en parasols zijn
te huur op het strand voor ongeveer €10
per dag.
 
 



De luxe strandtent Bonj les Bains
werd een paar jaar geleden door 
The Times uitgeroepen tot een van 
de populairste beachclubs van
Europa. Om hier neer te strijken op
een bedje of in een van de privé
cabana’s moet je wel even je
portemonnee trekken. Voor alleen 
een bedje betaal je al €50 per dag. 
 
Naast ontspannen en van de zon
genieten kan je hier ook terecht voor
een massage, drankje, dansje of om
de verse visspecialiteiten in het
restaurant uit te proberen.

Op 10 minuten lopen vanuit het
centrum, vlakbij het bekende hotel
Amfora ligt het Bonj strand. Het
kleine witte kiezelstrand ligt in een
baai met helderblauw water. Al
meerdere malen is het strand
bekroond met de blauwe
vlag vanwege het schone water. 
 
Vanaf het strand kijk je uit op een
unieke zuilengalerij uit het jaar 1927.
Dit elegante gebouw is een aantal
jaar geleden gerenoveerd en
omgetoverd tot de meest ex-
clusieve beachclub van Hvar stad.

BONJ STRAND

BONJ LES BAINS
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Vunetevo

K'lavanda

 Bonj les bains

Ko doma

Teracca
Fig cafe

Carpe diem

CaperasaLolaRozeta

Club ParkVintage
Kiva

Icy bar Kava 37
Ice Rolls

Odos

Boscat

Aroma Gelato

Hula hula bar
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Voor goed eten moet je vaak moeite
doen. Dit is ook het geval bij Fig cafe,
het is namelijk nogal een zoektocht
om dit gezellige restaurantje te
vinden. Verborgen in de smalle
staartjes van Hvar stad, die zelfs
Google maps niet kent, ligt deze
hotspot voor een heerlijk ontbijtje,
koffietje of een lekkere lunch. 
 
Het is een van de weinige
restaurantjes die echt wat anders 
op de menu kaart heeft staan en 
waar een ruime keuze aan
vegetarische gerechten is.

FIG CAFE

Een lekkere espresso is in Kroatië op
bijna elke hoek van de straat te
vinden, maar voor een echt lekkere en
unieke espresso moet je bij Kava 37
zijn. 
 
Het jonge stel Ivana en Marko
roosteren hun eigen bonen en maken
met al hun ervaring de lekkerste
koffies. Niet alleen koffies, ze maken
ook hun eigen ijs, sapjes, koekjes,
croissantjes en koffie kopjes!  
 
Je vindt dit hip ingerichte tentje in
een zijstraatje van de Riva boulevard.

KAVA 37
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Net als bij het moderne
interieur in het prachtige 
oude pand, zijn ook de
gerechten op de menu kaart
van Caperasa in een modern
jasje gestoken.
 
Op het prachtige dakterras
met uitzicht over Hvar stad 
en de Sv. Stephan kathedraal
worden de beste traditionele
gerechten met een moderne
twist geserveerd. 
 
Je kan hier ook terecht voor
alleen een drankje, wat je
zeker moet doen want ze
maken hier echt de beste
cocktails.

CAPERASA
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De place to be in Hvar stad, en dus is reserveren
noodzakelijk! Op het terras in een smal straatje achter het

Piazza plein staan gezellige hoge en lage gekleurde krukjes. 
 

Je eet hier gerechtjes in ‘tapas style’, wat dus betekend
delen en lekker veel proeven! Denk hierbij aan gerechten als

steam buns, falafel en springrolls.

LOLA TAPAS BAR
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Geen menu kaart, maar 
elke dag een nieuw
verassend 4 gangen menu
van lokale specialiteiten.

KO DOMA

De beste sushi in Hvar stad
eet je hier. Elk stukje vis
wordt vers voor je
gevangen in de Adriatische
zee. Zelfs de oesters die ze
hier serveren komen uit een
baai niet ver bij Hvar
vandaan.

ROZETA

Net open, super hip, een
gezellige sfeer, goede
muziek, heerlijk eten,
geweldige cocktails en de
beste barmannen op het
eiland. Wat wil je nog
meer…

ODOS

98



Ice cream
Op een eiland dat beroemd is om zijn lavendel,

is het niet gek dat er ook lavendelijs bestaat.
Elke ijsliefhebber moet dit lichtpaarse,

romige ijsje geprobeerd hebben.
Een smaaksensatie van bloemen en

 kruidachtige aroma’s gecombineerd
 met het zoete zoals een

 ijsje hoort te zijn.

I c y b a r

I c e  r o l l s

A r o m a Ge l a t o

Teen Magazine

SassyPage 33

99



Sunset drinks

Teraca bar | Elke avond, om zeven uur, wordt het dak van het oude arsenaal van Hvar
omgetoverd 
tot een gezellig terras met houten tafeltjes, loungebanken, kaarsjes en palmbomen.
Binnen no time staat er een super gezellige rooftopbar waar je tot in de 
late uurtjes terecht kunt voor een drankje. Vergeet ook niet om je 
heen te kijken, je hebt vanaf hier namelijk een prachtig 
uitzicht over de  Sv. Stephan kathedraal, het plein 
en het Španjola-fort.
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Wijnbar Vintage ligt in een van de
leukste straatjes van de stad, Obala
Fabrika. In dit smalle straatje liggen
meerdere terrassen waardoor het er
altijd gezellig is. 

VINTAGE

In een zijstraatje van het plein ligt
tussen twee prachtige oleander
bomen in het terras van Ka'Lavanda.
De cocktails zijn lekker, maar wel
redelijk prijzig. Wel ben je hier elke
avond gegarandeerd van een goed
feestje incl. DJ!

KA'LAVANDA 

Er zijn in Kroatië maar een paar
speciaal bier brouwerijen te vinden,
Vunetovo is er een van. De brouwerij
is heel klein, ze brouwen niet eens
genoeg bier om de cafe’s op Hvar te
voorzien. Des te leuker dus om de
brouwerij te bezoeken voor een tour
en natuurlijk om een biertje te
proeven.

VUNETOVO BREWERY

Klein cocktailbarretje, verborgen in de
smalle straatjes van Hvar stad. Ver
weg van de drukke boulevard en dat
merk je aan de kwaliteit, prijzen en de
goede persoonlijke service!

BOSCAT
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Ik denk dat deze foto meer zegt dan duizend
woorden. Het perfecte terras en een gezellige plek

voor een drankje.

CLUB PARK BAR
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Net buiten de stad, weg van de drukte
ligt de Falko bar. Een heerlijke plek met
hangmatjes en ligbedjes verspreid over
de grillige kust. De ontspannen sfeer en

de lekkere deuntjes maken het de
perfecte plek om te eten, drinken,

dansen, zwemmen en te genieten van
een mooie zonsondergang..

Geen fancy beachclub of grote
discotheek, maar een klein lokaal

barretje. De prijzen liggen hier een stuk
lager dan in de andere grote clubs,

zo kost een biertje hier ongeveer €4,-.

Elke dag, vanaf drie uur beginnen hier
de bekende afterbeach party’s.

Dit betekend DJ’s, cocktails en dansen
in de zon! De bar heeft de Bali

meets Adriatic look, met loungebanken,
parasolletjes en een houten bar.

HULA HULA BAR

FALKO

KIVA BAR

Dit is by far de bekendste club op Hvar.
Er zijn 2 locaties, aan de Riva ligt de

Carpe Diem Bar en Carpe Diem Beach
ligt op de Pakleni eilanden. In de Carpe

Diem Bar barst aan het eind van de
middag het feest los! Kan je er geen

genoeg van krijgen, neem dan de boot
naar Carpe Diem Beach voor de

afterparty!

CARPE DIEM
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Ka'lavanda

Casa Dubi

Old Tower

Pupi's Heritage

Fjaka

Succesus Rooms

Heraclea

Golden Pearl

Top view apartments
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De nieuwe en modern ingerichte
appartementen van Hvar Top View
apartments liggen in de wijk Kruz. 
 
Een ideale locatie, precies tussen het
Ponkonji dol strand dat 1 km oostwaarts
ligt en het centrum van Hvar stad dat 1 km
ten westen van het appartement ligt in. 
 
De moderne appartementen van Top View
zijn net nieuwe en modern ingericht.

De kamers zijn ingericht met een twee-
persoonsbed, keuken, bureau, tv, bad-
kamer en airco. Vanaf het balkon dat aan
de kamer grenst kan je genieten van het
prachtige uitzicht over Hvar stad. 
 
Gasten van de appartementen mogen ook
gebruik maken van de gezamenlijke tuin
met bbq faciliteiten. Ook is er een privé
parkeerplek voor je beschikbaar.
 
Voor een nacht met 2 personen in dit
appartement betaal je €115,-.

TOP VIEW APARTMENTS
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Op een paar honderd meter van het
franciscaner klooster en op zo’n 10 minuten
lopen vanaf het centrum liggen de
bijzonder mooie appartementen van Casa
Dubi. 
 
De tweepersoonskamers beschikken over
een tweepersoonsbed, een zithoek, tv, bad-
kamer en airco. Daarnaast mogen alle
gasten gebruik maken van de gezamenlijke
keuken en het terras. Er zijn ook appar-
tementen voor zes personen beschikbaar.

Deze appartementen hebben twee
slaapkamers, met in beide kamers een
tweepersoonsbed. In de woonkamer staat
een slaapbank die plaats biedt aan twee
personen. Dit appartement heeft een
eigen keuken, woonkamer, badkamer en
terras. 
 
Voor alle gasten is er een gratis privé
parkeerplaats beschikbaar bij de
accommodatie. Voor de tweepersoons-
kamer betaal je €105 per nacht en voor
het zes persoons appartement betaal je
€290 per nacht.

CASA DUBI
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Bijzonder
Overnachten

Old Tower | Slapen in een echte windmolen, dat kan hier in Hvar stad!
 In het jaar 1761 was deze windmolen echt in gebruik, inmiddels is het een

beschermd cultureel monument en een bijzondere accommodatie voor 6 personen. In
de molen vind je een keuken, woonkamer, badkamer en twee slaapkamers. De grote

tuin met verschillende zitjes en ligbedden dei rondom 
de molen ligt krijg je er ook nog is bij!
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De vier appartementen van Fjaka liggen
midden in het oude centrum van Hvar
stad, op 5 minuten lopen van het Piazza
plein en Sv. Stephan kathedraal. 
 
Fjaka 'is Dalmatische straattaal voor'
ontspannen, in een gemoedstoestand
komen waarbij je zin hebt om niets te
doen '. Dat is ook het gevoel wat je krijgt
bij de appartementen die een oase van
rust vormen midden in het bruisende
centrum van Hvar stad.

De appartementen beschikken over een
volledig uitgeruste keuken, eethoek, eigen
badkamer, een apart toilet en een
geweldig terras met uitzicht op de stad
Hvar.
 
De vier appartementen kunnen afzonder-
lijk (2 personen) of gecombineerd worden
geboekt, zodat er plaats is voor 2, 4, 6 of
8 personen. De prijzen verschillen per
appartement, voor het kleinste
appartement betaal je €170 per nacht en
voor het grootste appartement €239 per
nacht.

FJAKA 
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PAKLENI EILANDEN
Vlak voor Hvar stad liggen de twintig
eilandjes die samen de Pakleni eilanden
vormen. De naam van deze eilandengroep
komt van het woord "paklina", wat de
naam is van de dennenhars die ooit werd
gebruikt om schepen te coaten.
 
De eilandjes, die voornamelijk bestaan uit
kalksteen, strekken zich uit over zo’n 10
km. Door de kalksteen zijn er honderden
verlaten baaitjes ontstaan met idyllische
strandjes, helderblauw water en
rotsachtige kliffen.
 
Het dichtstbijzijnde eiland vanuit Hvar
stad is het eiland Galesnik. Vanaf dit
kleine eilandje heb je het beste uitzicht op
Hvar stad. Er is hier ook een goed
restaurant te vinden, gelegen op een
prachtige plek, ideaal voor een romantisch
diner.

Naast Galesnik ligt het eiland Jerolim. Dit
rotsachtige eilandje vol met bomen en
diepe baaien is populair onder naturisten.
De stranden hier staan zelfs in de top 15
van de beste naaktstranden ter wereld! 
 
Het volgende eiland is Marinkovac. Dit
eiland staat vooral bekend vanwege de
Carpe Diem beachclub die hier te vinden is.
Naast beachclubs met wilde feestjes zijn er
aan de andere kant van dit eiland ook
prachtige baaitjes met rustige stranden te
vinden. 
 
Het grootste eiland is Sv. Klement, ook wel
Veliki Otok of Big Island genoemd. Langs
de hele kust van dit eiland zijn verschillende
baaien te vinden. De bekendste en meest
populaire baai is de Palmizana baai. Al
sinds het begin van de 20e eeuw is deze
baai een geliefde plek voor inwoners van
Hvar stad om de drukte en warmte te
ontvluchten.
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RENT A BOAT
Wil je meerdere plekken op de Pakleni
eilanden bezoeken en het liefst in je
eigen tempo? Dan kan je het beste zelf
een bootje huren. Neem een koelbox vol
met hapjes en drankjes mee en vaar
langs de prachtige baaitjes. Je kan de
boot aanleggen waar je maar wilt en
hoelang je maar wilt. 
 
Ook zonder vaarbewijs kan je een bootje
huren. Zolang de boot niet langer is dan
15 meter en niet sneller dan 20 km per
uur gaat mag iedereen zonder vaar-
bewijs er gewoon mee varen. 
 
Je kan zo’n bootje huren bij Hvar boats.
De boot heet Pasara 5HP, de 5HP van-
wege de 5 pk-motor die erop zit. In het
hoogseizoen betaal je 500 kuna (€67)
om dit bootje voor een dag te huren.

TAXI BOOT
De makkelijkste manier om bij de
Pakleni eilanden te komen is met een
taxi bootje. Vanuit de haven in Hvar
stad vertrek-ken er tussen 09:00 en
01:00 regelmatig taxi bootjes naar de
Pakleni eilanden.  
Het ritje duurt slechtst 15 minuten en je
kan je op verschillende plekken laten
afzetten, waaronder Jerolim, Marinkovac,
Sveti Klement, het Mlini strand of het
Stipanska strand (Carpe Diem). 
 
Voor een retourtje betaal je tussen de
40 en 60 kuna (€6/€9), de prijs is af-
hankelijk van waar je naar toe gaat. 
Het is niet nodig om een ritje te
reserveren, je kan gewoon naar de haven
lopen en instappen zodra er een 
bootje is.
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Als het besturen van je eigen boot niet
jouw ding is, maar je toch meerdere 

plekken op de Pakleni eilanden wilt zien
dan kan je ook kiezen voor een

georganiseerde boottour. 
 

De leukste boottour is een zeiltour. Naast
dat je langs de grillige kusten en

idyllische baaitjes zeilt brengen de
ervaren schippers je ook nog wat

zeilkennis bij. Tijdens het zeilen geniet je
al van al het moois dat de omgeving te

bieden heeft, maar je legt natuurlijk ook
aan in de mooiste baaitjes om een duik
in het helderblauwe water te nemen. De

lokale schippers kennen echt 
elk baaitje, is het te druk dan brengen ze

je zo naar een ander baaitje, die 
net zo mooi is maar die je helemaal 

voor jezelf hebt! 
 

Hvar Adventure biedt dagelijks zeiltours
naar de eilandengroep aan, niet alleen

naar de Pakleni eilanden, ze hebben nog
veel meer zeil bestemmingen waar je uit

kunt kiezen. Voor de zeiltour naar 
de Pakleni eilanden betaal je 
690 kuna (€92) per persoon.

 

 ZEILTOUR
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to swim
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PALMIZANA BEACH OP
SV KLEMENT
Een van de mooiste en zeker de meest
populaire baai van deze eilandengroep
is Palmižana. Het redelijk kleine strand,
staat vol met ligbedden die je voor 70
tot 100 kuna (€10/€15) per dag kan
huren. 

Met meerde goede beachclubs zoals
Laganini en Zori is het een plek waar je,
je de hele dag kan vermaken. 
 
Aangezien het de populairste baai is
kan het hier erg druk zijn, zorg dat je er
dus optijd bent. Vanuit Hvar stad varen
er taxi bootjes direct naar de  
Palmižana baai.
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Vlaka, gelegen aan de noordkust van
Sveti Klement, is dé bestemming voor
diegenen die de drukte en de hitte van
Hvar stad willen ontvluchten. De drukte
ontvluchten moet geen probleem zijn in
deze rustige en prachtige baai. In de
Vlaka baai zijn verschillende kleine
strandjes te vinden, de een nog mooier
dan de ander. 
 
Houdt er wel rekening mee dat er hier
bijna geen voorzieningen zijn en je dus je
eigen matje, eten en drinken mee moet
nemen. Er is wel een restaurant in de
buurt, restaurant Dionis. Om er te komen
moet je vanaf het strand de heuvel over
wandelen. Volg je neus, de bbq geur
komt je waarschijnlijk al tegemoet.

VLAKA BEACH OP
SV KLEMANT

Het Ždrilca strand, ligt aan de andere
kant van het eiland Marinkovac dan
waar Carpe Diem beach club ligt. Dit
gedeelte van het eiland is een stuk
rustiger en naar mijn mening ook een
stuk mooier. Het strand bestaat uit
kleine kiezelsteentjes en het water
wordt maar langzaam diep waardoor
dit strand ideaal is voor gezinnen met
kleine kinderen. 
 
Zrilica is gemakkelijk te bereikbaar met
de watertaxi vanuit Hvar stad. Binnen
een paar minuten ben je er al en een
ritje heen en terug kost maar 40 kuna
(€6). Ben je hier tijdens lunchtijd, schuif
dan zeker aan bij een van de kleine
restaurantjes in de baai voor de meest
verse vis van de bbq!

ZRDILCA BEACH OP
MARINKOVAC
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Het Mlini strand ligt in een van de
meest helderblauwe baaien van de
Pakleni eilanden. Dit prachtige plekje is
ideaal voor een heerlijke ontspannen
middag. Het is hier een stuk rustiger
dan op een aantal andere stranden in
de omgeving zoals het Stipanska
strand waar Carpe Diem aan ligt.
Ligbedje huur je hier voor 100 kuna
(€15) per dag of voor 10 kuna (€1,50)
per uur. 

MLINI BEACH OP 
MARINKOVAC
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to eat & drink
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Carpe Diem

De meest exclusieve beachclub van de Pakleni eilanden bevindt zich op het eiland Marinkovac.
Overdag kan je hier op een ligbedje tussen rotsige baaien lekker ontspannen een cocktail
drinken. Rond middernacht veranderd de sfeer zodra de eerste taxi boten vanaf 
de Carpe Diem bar aankomen. Het feest gaat beginnen, bekende DJ's draaien 
de beste hitjes, er wordt lekker gedanst en dat tot in de vroege uurtjes.  
Carpe Diem is vooral populair onder de jet set en celebs, 
de kans bestaat dat je hier Beyonce of Tom Cruise tegen 
het lijf loopt. De exclusieve reputatie van Carpe Diem 
heeft er wel voor gezorgd dat de prijzen hier erg 
hoog liggen, denk aan zo’n €8 per drankje.
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MAMATO
Wil je wat anders dan de grote en luxe
beachclubs die er veel op de Pakleni
eilanden te vinden zijn, dan is Mamato
de plek waar je moet zijn. Gelegen
tussen de bomen, direct aan het strand
en in een van de mooiste baaien van de
eilandengroep. 
 
Op de menu kaart staan lekkere lokale
gerechten, koude biertjes en zomerse
cocktails. Het belangrijkste is toch wel
de ontspannen sfeer en het prachtige
uitzicht, dit is gewoon niet te evenaren.

DIONIS
Dit restaurant is te vinden op het eiland
Saint Klements in de Vlaka baai. Om van
het strand in de Vlaka baai naar Dionis te
lopen duurt even, maar is het meer dan
waard! Het is een echt familie restaurant
dat al jaren in de familie is en nog steeds
door hun zelf wordt gerund. 
 
Hier ga je geen luxe gerechten, hippe
muziek of fancy stoeltjes vinden, nee hier
eet je in alle rust echte kwaliteitsgerechten
zoals de specialiteit van het huis, de
auberginetaart. Het uitzicht op de wijn-
gaard en de oude olijfbomen maakt het
plaatje helemaal compleet.
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Laganini staat bekend als een van meest exclusieve
seafood restaurants in Kroatië. Oesters, kreeft,

gamba’s, ze hebben het allemaal. En het is er ook nog
een heel gezellig!

LAGANINI
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Strandhoppen

Hvar stad
Milna

Zarace

Dubovica

Bruške Vallei

Zarace
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Dit komt doordat de noorder wind,
genaamd Bura aan deze kan van het
eiland veel sterker is. De Bura zorgt ervoor
dat de golven de kiezelstenen verplaatsen
en er zand overblijft.
 
Aan de zuidkant van het eiland waait de
veel minder sterke wind Jugo. De stranden
aan deze kant van het eiland liggen vaak
in kleine idyllische baaitjes met kristal-
helder water.  
 
Met zoveel mooie stranden kan ik ook niet
anders dan hier een heel hoofdstuk aan te
wijden. Het eiland verkennen doormiddel
van strandhoppen is zeker op de warme en
zonnige zomerdagen een ideale bezigheid.
De meeste stranden liggen vlakbij elkaar
waardoor je makkelijk meerdere stranden
op een dag kan bezoeken. Vergeet ook
zeker niet af toe even te stoppen bij de
beachclubs die je onderweg tegenkomt!

Het eiland Hvar is hemel op aarde voor de
strandliefhebber. Van mei t/m oktober kan
je hier genieten van de stranden en de 2178
uren zon die er paar jaar zijn. Met zoveel
zonne-uren per jaar is Hvar zelfs het
zonnigste eiland van heel Kroatië! 
 
Niet alleen het klimaat zorgt ervoor dat
Hvar de ideale strandbestemming is, het zijn
vooral de vele stranden en kristalheldere
zee die Hvar zo populair maken. Van
afgelegen baaitjes tot aan grote stranden
met populaire beachclubs, Hvar heeft het
allemaal!
 
De stranden op het eiland Hvar bestaan
over het algemeen uit kleine kiezelsteentjes.
Er zijn ook een aantal zandstranden te
vinden, meestal aan de noordkant van het
eiland.  

STRANDHOPPEN
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Bruške vallei
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STINIVA STRAND
De noordoost kant van het eiland
wordt maar weinig bezocht, zelfs de
lokale bewoners kennen niet alle
baaitjes in dit gedeelte. Deze regio
wordt ook wel de Bruške vallei
genoemd, dit omdat het vlakbij het
dorpje Brusje ligt. 
 
Om bij de prachtige stranden aan
deze kant van het eiland te komen
moet je ook even een pittig tochtje
afleggen, niet in afstand maar wel in
moeilijkheidsgraad.  Vanuit Hvar stad
neem je de oude weg, vol met haar-
speldbochten en ravijnen, die tot aan
Stari Grad loopt. Nadat je het dorpje
Brusje bent gepasseerd worden de
verschillende baaien aangegeven op
de borden. 
 
Volg het bordje naar de Stiniva baai
en je komt aan bij het meest rustige
en idyllische strand dat je ooit hebt
gezien. Het is hier zo rustig dat je de
krekels hoort tjilpen en de zomerse
mistralwind door de bomen hoort
waaien.
 
Nog een voordeel van dat dit strand
niet zo vaak wordt bezocht, het strand
en water zijn echt super schoon! Kijk
wel uit voor de zee-egels die hier in de
baai kunnen liggen, zee egels zijn
namelijk vooral te vinden in heel
schoon water!
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Ontspannen kan hier wel op meer plekken
zoals op de ligbedjes langs de rotsen, de
grote zitzakken op het witte kiezelrand of
onder de buiten douche met uitzicht op
zee.
 
De 15 hotelkamers waar het hotel over
beschikt hebben uitzicht op de zee of op
de tuin van het hotel. Elke kamer is uniek
en hebben bijpassende namen als Basico,
Cosy, Cocoon, Cocoon Family en The
Terrace. 
 
De prijzen verschillen per kamer, voor de
Basico betaal je €390 per nacht en voor
The Terrace €650 per nacht.

Ooit stond er alleen een oude vervallen
boerderij in deze smaragdgroene baai. Tot
dat een designer uit Parijs en haar broer dit
plekje ontdekten en het omtoverden tot een
prachtig hotel. De boerderij werd volledig
gerestaureerd, dit alleen met natuurlijke
materialen om het zo dicht mogelijk bij de
natuur en omgeving te houden.
 
Luxe, rust en stilte is waar het omdraait in
dit kleine paradijs. Op de heuvel boven de
baai is er een mini openluchtspa te vinden
waar je terecht kunt voor een massage of
om te ontspannen in de jacuzzi.

LITTLE GREEN BAY HOTEL
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De heerlijke gerechten worden aangevuld
met een selectie van de beste lokale wijnen
en de beste wijnen ter wereld. 
 
De bistro is ook geopend voor niet-gasten,
al hebben de hotelgasten wel voorrang.
Wil je hier eten dan is het wel verstandig
om te reserveren.

Bij dit prachtige hotel kan een restaurant
natuurlijk niet ontbreken. Little Green Bay
bistro is open voor lunch en diner. Op de
menu staan mediteraanse gerechten,
bereid met lokale producten en met een
kleine Franse touch van de eigenaren.

LITTLE GREEN BAY BISTRO
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De heerlijke gerechten worden aangevuld
Dit stukje van het eiland is niet compleet
verlaten. Er staan hier een aantal huizen,
dit zijn wel vooral vakantiehuizen. Veel
faciliteiten ga je hier dan ook niet
tegenkomen, dus neem voldoende eten en
drinken mee.
 
Ook deze baai is weer heerlijk rustig. Het
strand bestaat uit kleine witte kiezel-
steentjes en de zee is echt super helder.
Voor degene die geen genoeg kan krijgen
van dit prachtige strand, direct aan het
strand staat er een kleinschalig hotel waar
je kan overnachten. Hier vertel ik je op de
volgende pagina meer over!

Eerder vertelde ik al over de Stiniva baai,
maar er zijn nog veel meer baaien in
deze regio zoals Jagodna, Sviračina,
Lozna en Zastupac, ook wel Golden bay
genoemd. Deze baai ligt net naast de
baai waar het Little green bay hotel is
gevestigd en op 10 minuten rijden van de
Stiniva baai.
 
Om hier te komen moet je net als bij de
Stiniva baai de oude weg richting Stari
Grad volgen. Net na Brusje zie je dan
vanzelf het bordje met daarop Zastupac
baai.

GOLDEN BAY
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De grotere appartementen zijn geschikt
voor zes personen en hebben twee slaap-
kamers. In beide slaapkamers staat er een
tweepersoonsbed en in de woonkamer is er
een tweepersoonsslaapbank te vinden. Ook
deze appartementen beschikken over een
keukentje, badkamer, zithoek, tv, airco en
een terras met uitzicht op zee. 
 
Bij de accommodatie hoort ook nog een
restaurant, bar, gemeenschappelijke lounge
en een tuin waar alle gasten gebruik van
kunnen maken. 
 
Voor de studio’s betaal je €200 per nacht
en voor het grotere appartement €450 per
nacht. Dit is inclusief ontbijt.

In de prachtige baai, direct aan het strand
ligt Hotel Golden Bay. Je hebt hier de keus
uit verschillende studio’s en appartementen.
De studio’s zijn geschikt voor twee personen
en zijn voorzien van een tweepersoonsbed,
een eigen badkamer, keukentje, zithoek,
airco en een terras met uitzicht op de tuin
of op zee.
 
Dan zijn er ook nog studio’s die geschikt zijn
voor drie personen. Deze studio’s zijn
hetzelfde als die voor twee personen alleen
staat er nog een extra eenpersoonsbed in de
kamer.

GOLDEN BAY HOTEL
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In het meest westelijke puntje van het eiland, dat ook wel Vira wordt
genoemd ligt deze gezellige strandtent. Een prachtige plek, wel echt
in the middle of nowhere die alleen te bereiken per boot. Rondom de
baai liggen strandbedje en het water is echt kristalhelder. Je kan je

boot aanmeren in de baai en hier even lekker ontspannen en
genieten van de rust in deze afgelegen baai!

 

CALMA BEACHBAR
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Pokonji Dol
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Dankzij de kiezelsteentjes is het water hier
super helder en schoon, het ligt alleen iets
minder lekker. Gelukkig zijn ook op het
Pokonji Dol strand bedjes te huur. Voor 
een bedje met parasol betaal je ongeveer
€10 per dag. Aan het strand liggen ook 2
restaurantjes waar je kan lunchen of een
lekker koud biertje op het terras in de
schaduw kan drinken. 
 
Koude biertjes, witte kiezelstranden,
turquoise blauw water en een heerlijk zee-
windje wat wil je nog meer!  Het is dan ook
niet gek dat dit strand erg populair is en
soms dus ook heel druk kan zijn. Mocht dit
nou het geval zijn, loop dan naar de
andere kant van het strand dan waar je
aankwam. Hier loopt een klein paadje
langs de kust die je naar het volgende
strand breng, het Mekicevica strand!

Dit prachtige strand werd al eerder
genoemd, het strand ligt namelijk vlakbij
Hvar stad.  Vanuit het centrum loop je
door de wijk Krizna Luka heen tot je bij het
laatse rijtje huizen bent. Hier is een kleine
doorgang naar het pad richting het Pokonji
Dol strand. 
 
Zodra je de stad uit bent kan gelijk de
strand pret beginnen. Vanaf de heuvel is
het idyllische plaatje van het strand en het
Mustaco hotel al gelijk zichtbaar. Het is
vanaf hier nog zo’n 10 minuten berg-
afwaarts tot je bij het prachtige strand aan
komt.
 
Net als veel stranden in Kroatië bestaat
ook dit strand uit witte kiezelsteentjes.

POKINJI DOL STRAND
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Mekicevica
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Je zal hier bij lange na niet zoveel mensen
vinden als op het Pokonji Dol strand, maar
vergeleken met het wat kleinere strand in de
baai is het hier druk.Het kleinere strand kan
je soms namelijk helemaal voor jezelf hebben
of je deelt het met een handje vol mensen,
wat ook helemaal geen probleem is. 
 
In deze idyllische baai is naast de twee witte
kiezelstranden met het helderblauwe water
en een restaurant niet veel meer te vinden.
Voor iedereen die niet van plan is het
restaurant te bezoeken is het daarom
verstandig om zelf wat te eten en of drinken
mee te nemen. Iedereen die wel plannen
heeft om het restaurant te bezoeken, geniet
ervan! Dit is een van de beste restaurants in
de omgeving!

Vanaf het Pokonji Dol strand kan je via
een pad langs de kust in 15 minuten naar
het Mekicevica strand wandelen. Er loopt
geen andere weg naar dit strand waardoor
het ook niet met de auto te bereiken is.
 
Wel vertrekt er elke ochtend om 11.00
vanuit Hvar stad een taxibootje die je voor
50 kuna (€7) naar het strand brengt en
aan het eind van de middag weer ophaalt.
 
De Mekicevica baai bestaat uit twee
kiezelstranden. Het grootste strand is ook
het meest populair.

MEKICEVICA STRAND
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Wandel je vanaf Pokonji Dol naar het Mekiceviva strand, dan 
kom je nog voordat je de bestemming hebt bereikt langs een
 hele leuke hotspot. Pachamama ligt  verscholen boven  op 

een rots, gelukkig leiden de bordjes je er wel naar toe. 
Het restaurant heeft een  echte Ibiza vibe en brengt je helemaal in

de strandstemming. Onderaan de rots, direct aan het water, 
staan meerdere bedjes en prive “gazebo’s” die je 

voor de hele  dag kan huren.

PACHAMAMA
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Een echte 
Robinson experience..

De naam Robinson heeft dit restaurant te danken aan de afgelegen locatie, zo afgelegen 
dat er hier zelfs geen elektriciteit of stromend water is. Dit is geen probleem voor de chef 
van Robinson, hij tovert namelijk de beste gerechten op tafel. 
Haast hebben ze hier niet, dus het is tijd om zelf ook te ontspannen. 
Ga lang uit op een ligstoel onder de olijfbomen of  
neem een   duik in de zee terwijl het eten vers 
voor je wordt bereid.
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Milna
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Het populairste strand is Milna beach, dat
direct aan het dorpje ligt. De zee is hier
ondiep en kristalhelder, ideaal voor
gezinnen met kleine kinderen. 
 
Ten westen van Milna is er nog een mooi
strand te vinden, Velo Borče. Een wit kiezel
strandje in een kleine idyllische baai waar
het meestal heerlijk rustig is. Het kristal
heldere water in de baai zorgt ervoor dat
dit echt een perfecte plek is om te
snorkelen.
 
Om er te komen moet je de auto langs de
hoofdweg die van Hvar stad naar Milna
loopt parkeren, ongeveer 1 km voordat je
bij de afslag van Milna bent. Vanaf hier
wandel je in een paar minuten naar het
strand.
 

Op vier kilometer van Hvar stad ligt het
kleine dorpje Milna, gelegen aan een
prachtige, beschermde baai omgeven 
door eindeloze dennenbossen. Ondanks 
dat Hvar stad vlakbij ligt zijn deze twee
plaatjes een wereld van verschil. 
 
Milna is de ideale plek voor een rustige
vakantie of stranddag. Het is een echt
mediteraans dorpje, waar het lijkt of de 
tijd heeft stil gestaan.
 
Naast een tiental huizen zijn er nog een
aantal restaurants, bakker en een marktje
te vinden. Waar Milna vooral bekend om
staat zijn de vier prachtige stranden die in
de baai liggen.
 

MILNA
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VELO BORČE
Ten westen van Milna is er nog een
mooi strand te vinden, Velo Borče.
Een wit kiezel strandje in een kleine
idyllische baai waar het meestal
heerlijk rustig is. Het kristal heldere
water in de baai zorgt ervoor dat
dit echt een perfecte plek is om te
snorkelen.
 
Om er te komen moet je de auto
langs de hoofdweg die van Hvar
stad naar Milna loopt parkeren,
ongeveer 1 km voordat je bij de
afslag van Milna bent. Vanaf hier
wandel je in een paar minuten naar
het strand.
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Zarace
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Beide stranden zijn echt een plaatje. De
witte kiezelsteentjes en de indrukwekkende
rotswanden die afsteken tegen de turkoois-
blauwe zee maken het landschap echt
uniek.
 
Niet alleen boven water, maar ook onder
water! De baai is vanwege de onder-
waterwereld die nog erg goed intact is, een
populaire duik en snorkel bestemming.
 
Om bij het dorpje Zarace te komen, rijd je
vanuit Hvar stad over de hoofdweg richting
Stari Grad en neem je de afslag Zarace.
Vanaf hier volg je het kleine onverharde
weggetje naar beneden. Het is een redelijk
spannende afdaling dus zorg dat je hier
klaar voor bent.

Twee kilometer verder dan Milna ligt het
bijna bijna verlaten dorpje Zaraće
tegen. Bijna verlaten want er wonen wel
geteld nog drie inwoners! Naast de
huizen van de drie inwoners zijn er ook
een aantal restaurantjes in het dorp te
vinden, waaronder ook een hele fijne
beachclub! 
 
De baai waarin het dorpje ligt is
bijzonder vanwege de natuurlijke pier
die hier is gevormd. De grote rotspartij
scheidt de twee stranden Velo Zaraće en
Malo Zaraće van elkaar en beschermt
de stranden tegen golven en stromingen
waardoor het water super kalm is.

ZARACE
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Die superfijne beachclub dat is
Beachgarden Zarace! Misschien wel
de mooiste beachclub op het hele
eiland Hvar. Er zijn heerlijke lounge
banken, kussens, schommels en
comfortabele tafels en stoelen. 
 
Het maakt niet uit in welke
mood je bent en of je wat wilt eten
of gewoon de hele hier rond wil
hangen, het kan allemaal. Het eten is
hier trouwens ook echt heel goed, dus
ik zou zeker een bezoekje plannen
tijdens lunchtijd. 
 
Beachgarden Zarace ligt in het
dorpje Zarace, zodra je hier binnen-
komt rijden zie je het meteen. Vanuit
de beachclub wandel je ook zo naar
het strand Velo Zarace om hier een
verfrissende duik te nemen.

BEACHGARDEN 
ZARACE
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Een prachtige villa met drie slaapkamers, drie
badkamers, groot terras en een prive zwembad. Je

zou bijna je huis niet meer uit willen, maar 
met het Zarace strand voor de deur is de kans

groot dat je het toch wel doet.

VILLA VITO
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Ook deze villa is weer een
plaatje. Het traditionele
Dalmatische stenen huis is
recent gerenoveerd. Hierbij is
veel aandacht aan de details
besteed om zo het mediterrane
en landelijke karakter te
behouden. 
 
De villa bestaat uit het grotere
hoofdhuis met daarbij twee
kleinere huisjes. In beide kleine
huisjes is een slaapkamer met
badkamer te vinden. De andere
slaapkamer met badkamer is
samen met de woonkamer en
open keuken te vinden in het
grote huis. 
 
Alle drie de huisjes liggen aan
de grote tuin met zwembad,
bbq en verschillende zitjes. En
niet geheel onbelangrijk, het
uitzicht het eiland, de stenen
terrassen en de helder blauwe
zee is echt geweldig! Daar
betaal je helaas ook voor, om
precies te zijn €540 per nacht
in het hoogseizoen.

VILLA HERA
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Dubovica
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Niet alleen voor kinderen want dit strand
is favoriet bij iedereen, van jong tot oud je
komt ze hier allemaal tegen! Toch is het
hier meestal niet heel druk, dit komt vooral
doordat het strand niet heel makkelijk te
bereiken is. 
 
De baai is op het strand, een kerkje en
twee restaurantjes na bijna helemaal
verlaten. Mocht je iets nodig hebben of iets
zijn vergeten dan zit er niks anders op dan
de wandeling terug omhoog te maken en
naar naar het dichtstbijzijnde dorpje Milna
te rijden.

Het Dubovica strand ligt op ongeveer 8 km
van Hvar stad. Je moet er wat moeite voor
doen om er te komen, maar dan heb je wel
wat! 
 
Vanaf de hoofdweg loopt er een smal en
steil pad naar beneden. Zodra je de baai
hebt bereikt zie je het idyllische strand
gelijk liggen. Het helderblauwe water, de
witte kiezels en de kleine stenen huisjes
maken dit strand echt tot een plaatje! 
Het water in de baai is heel kalm, wat dit
strand ideaal maakt voor kinderen.

DUBOVICA STRAND
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Dubovica 
Beach bar

Aan het Dubovica strand liggen twee restaurantjes, waarvan
een de Dubovica beachbar is. Tijdens een warme zomerdag heb je af en toe even

wat verkoeling nodig en daar is deze beachbar de ideale plek voor! Onder de
bomen, heerlijk in de schaduw kan je vanuit de ontspannen stoeltjes genieten

van het uitzicht over het strand met een koud drankje in je hand!
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Lavendel
velden

Hvar stad
Stari grad

Brusje
Velo Grablje
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Hvar heeft de bijnaam het lavendel eiland
gekregen vanwege natuurlijk de lavendel die
op het westelijk deel van  het eiland groeit.
De rotsachtige heuvels kleuren helemaal
paars zodra deze heerlijk ruikende bloemen
in bloei staan.
 
De inwoners van de dorpjes in deze regio
produceren op traditionele wijze lavendel
olie. De olie wordt al meer dan 2500 jaar als
medicijn gebruikt voor o.a. het verlichten van
slapeloosheid, stress, hoofdpijn, huidziekten
en muggenbeten.

HET LAVENDEL EILAND

Niet alleen als medicijn want de plant
geeft ook een heerlijke frisse geur die heel
lang bewaard blijft. 
 
Lavendel is dan ook overal in Kroatië
verkrijgbaar in de vorm van geur zakjes,
droog bloemen en als leuk souvenir om
mee naar huis te nemen. Beste souvenir dat
je kan kopen, je koffer zal ongetwijfeld
heerlijk ruiken zodra je hem weer open
maakt.
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BESTE TIJD
De lavendel op Hvar bloeit
alleen in de vroege zomer, in
juni en juli. Zelfs half mei is 
het vaak nog te vroeg om de
lavendel in bloei te zien,
hoewel als je geluk hebt zijn
er al een paar strengen
geopend. Zodra de
lavendelvelden volop in bloei
staan tref je echt oneindige
paarde velden aan die
afteken tegen de witte rotsen
en het azuurblauwe zeewater.
Het is echt prachtig om te
zien, dus ben je er in die
maanden neem dan zeker
even een kijkje. 
 
Het hoogtepunt is de
lavendel- oogst en het
lavendelfestival dat elk jaar
eind juli plaats vindt. Er
worden workshops gegeven, er
zijn kraampjes met lokale
lavendelproducten zoals
parfums en zeepjes en als je
geluk hebt mag je zelf mee
helpen met het oogsten van 
de lavendel.
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Aangezien lavendel maar een paar
maanden per jaar bloeit worden de tours
ook niet het hele jaar door aangeboden.
De meeste kan heb je in de maanden mei,
juni en juli. De meeste tours vertrekken uit
Hvar stad. Bij een aantal kan je er ook
voor kiezen om opgehaald te worden bij
je accommodatie, waar dan ook het
eiland. Dit kan o.a. bij de lavendeltour
van Amazing Hvar.
 
Tijdens deze tour bezoek je de lavendel-
velden rondom Brusje en staat er na
afloop een heerlijk traditioneel diner voor
je klaar. Voor de 3 uur durende tour
betaal je €80,-.

LAVENDEL TOUR

Je kan ook heel makkelijk zelf opzoek
naar de lavendelvelden. Vanuit Hvar stad
rijdt je richting Stari Grad over de oude
berg weg. Kom je vanuit Jelsa of Stari
Grad dan moet je de oude route naar
Hvar stad hebben. 
 
Het is een prachtige route door het
binnenland van Hvar. Na ongeveer 15 min
kom je aan bij het dorpje Brusje, waar je
ook de eerste lavendelvelden ziet. Vanaf
Brusje is het nog zo’n 5 minuten rijden
naar Velo Grablje.

OP EIGEN HOUTJE
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Brusje
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In plaats daarvan worden ze gestapeld en
passen de stenen precies in elkaar als
puzzelstukjes.
 
Zodra je het stadje, dat redelijk vervallen
is, binnenkomt vallen de traditionele stenen
huizen met de dakpannen die nog uit de
Romeinse tijd afkomstig zijn gelijk op. Wat
de architectuur betreft, heeft het dorp zijn
authentieke en traditionele mediterrane
sfeer goed behouden.
 
Helaas was de schoonheid van het stadje
niet genoeg om de bewoners in Brusje te
houden. Op de dag van vandaag telt het
stadje zo’n 150 inwoners, begin 20e eeuw
waren dit er meer dan 1000.

Op maar 7 km van Hvar stad kom je in
een totaal andere wereld terecht. 
Het pittoreske stadje Brusje, gesticht in
de 16e eeuw als een herder nederzetting,
is nu een van de plekken waar de
prachtige lavendelvelden te vinden zijn.
 
Van alle kanten wordt Brusje wordt
omringt door velden die in het begin van
de zomer helemaal paars kleuren. De
lavendelvelden zijn zorgvuldig onder-
houden en worden gescheiden door de
"gromače", dit zijn stenen muren die
zonder ook maar een beetje cement zijn
gebouwd. 

BRUSJE



Het huisje voelt heel ruim aan dankzij de
grote glazen voordeur van 4 meter hoog.
Er is een badkamer, eettafel, koelkast, een
tweepersoonsbed bed en nog een
slaapbank. 
 
Bij de huisjes hoort ook de 100 m2 grote
tuin met zwembad, ligstoelen, hangmat,
buitenkeuken, eettafel voor 8 personen en
niet te vergeten het prachtige uitzicht. 
 
Om met 8 personen in het hoogseizoen in
beide huisjes te overnachten betaal je
€350 per nacht.

De eco-boerderij bestaat uit twee gezellige
huisjes gelegen op 300 meter boven de
zeespiegel, in een prachtige groene vallei
met uitzicht op de open blauwe zee.
 
Het hoofdhuis is het grootste huis en is 40
m2 groot. Er is een woonkamer met
slaapbank, keuken, slaapkamer met een
tweepersoonsbed en een badkamer met
bad.
Direct ernaast ligt het kleinere huisje van
25 m2 groot.

COTTAGE CYBELE
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Vanaf de eerste verdieping heb je ook
toegang tot het schaduwrijke terras dat aan
de achterkant van het huis ligt. 
 
Dan is er nog een tweede verdieping met
nog twee extra slaapkamers. Het oor-
spronkelijke karakter van het huis, met de
authentieke stenen muren, is overal
behouden gebleven, maar het interieur is
juist modern en ruimtelijk ontworpen.
  
Een prachtige villa, helaas wel met een
prijskaartje. Om een week lang met 8
personen in deze villa te verblijven betaal je
€5.500 per week.

Het prachtige, onlangs gerenoveerde
stenen huis met drie verdiepingen is al
meer dan 200 jaar oud. Op de begane
grond is de woonkamer met openhaard,
keuken en eethoek te vinden. Vanuit de
woonkamer loop je zo het grote terras, dat
langs de hele voorkant van het loopt op.
Hier is ook het zwembad, de kleurrijke tuin
en een privé parkeerplaats te vinden.
 
De eerste verdieping bestaat uit twee
slaapkamers met beide een en-suite
badkamer en nog een zitgedeelte.

MULBERRY HOUSE
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Velo Grablje
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Wist je dat het kleine dorpje ooit het
centrum was van de lavendelproductie

voor heel Dalmatië? 
&

dat slechts 50 jaar geleden dit geurige
eiland goed was voor 8% van de
wereldproductie van lavendel?
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VELO GRABLJE

Dit is de plek waar het ooit 
allemaal begon. In de jaren ’70 was
het welvarende dorpje Velo Grablje
het centrum van de lavendel-
productie. Helaas hebben extreme
bosbranden en de migratie van de
lokale bevolking ervoor gezorgd dat
het dorpje op een gegeven moment
nog maar 5 inwoners telde. Met 5
personen was de lavendelproductie
in deze mate niet meer te doen en
zo verdween een groot gedeelte van
de prachtige lavendelvelden. 
 
Tot een aantal jaar geleden een
groep jonge lokale bewoners met
familiebanden in het dorp een
vereniging hebben opgezet met de
intenties om de tradities en het
erfgoed van Velo Grablje nieuw
leven in te blazen. Velo Grablje is
niet meer het uitgestorven dorp dat
het ooit is geweest, er zijn weer
volop lavendelvelden, genoeg werk
waardoor het aantal inwoners van 5
naar 14 is gegroeid, er is een lokale
bar en een heel goed restaurant!
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Het concept van Zbondini is “Dalmatia as 
It Once Was”. Traditionele recepten, lokale
producten, op dezelfde manier bereid zoals
dat al generaties lang gaat. Het prachtige
plekje en het adembenemende uitzicht op
de oude stenen huisjes van Velo Grablje
maken deze authentieke culinaire ervaring
helemaal af.
 
Kleine tip; bestel hier de lavendel
cheesecake, bijzonder en onwijs lekker!
 

Toen een paar jaar geleden het dorpje weer
tot leven begon te komen besloot de familie
Tudor terug te keren naar hun roots. Door
de jaren heen waren ze succesvolle
restauranthouders geworden in Hvar stad,
dit wilden ze nu graag voortzetten in hun
geboortedorp Velo Grablje.
 
Succesvol zijn ze zeker geworden, de gasten
komen van over het hele eiland naar Velo
Grablje om bij Konoba Zbondini te eten.

KONOBA ZBONDINI
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Cooking class

Wil je de mediteraanse keuken op een authentieke manier ervaren dan moet je echt een
kookles volgen bij Konoba Zbondini. Samen met de Tudor's ga je naar de  lokale markt 
om de benodigdheden voor de kookles te kopen. Zodra jullie alles hebben verzameld word je
naar Velo Grablje gebracht, daar duik je nog even snel de tuin in om de verse 
ingrediënten te verzamelen. Samen met de Tudor's ga je aan de slag om 
de lekkerste gerechten te bereiden uit de lokale keuken. Zodra de kookles 
erop zit is het tijd om van de traditionele maaltijd die gepaard 
gaat met de beste lokale wijnen te gaan genieten. 
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Off the 
beaten track

Jelsa

Suceraj

HumZavala

Sv. Nedelja

Zastražišće

Stari grad

Gdinj
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Deze regio verlaten kan alleen op dezelfde
manier zoals je er gekomen bent. Zodra je
weer terug bent gereden door de tunnel, sla
dan net voor Jelsa rechtsaf, deze weg brengt
je naar het meest oostelijke puntje van het
eiland. 
 
Onderweg kom je oude verlaten dorpjes tegen
zoals het oude herders dorpje Humac met de
traditionele stenen  huizen. Aan stranden is er
ook geen gebrek in het oostelijke deel van het
eiland. De Gdinj baaien, bestaan uit meerdere
idyllische baaitjes met kristal-helder water en
prachtige stranden, die 
je vaak helemaal voor jezelf hebt!  
 
Helemaal in het uiterste oosten van het eiland
ligt het dorpje Sućuraj. Een klein pittoresk
vissersstadje dat op de dag van vandaag
vooral leeft van het toerisme. Vanuit Sućuraj
vertrekt er ook een veer-boot naar het vaste
land dat maar 5 km verderop ligt!

Het toerisme op het eiland Hvar is vooral
gefocust op de westkant van het eiland. De
oost kant is daardoor nog onaangetast
door het toerisme en niet geheel
onbelangrijk, lekker rustig. 
 
Een van de redenen waardoor dit gedeelte
minder toeristisch is, is de bereikbaarheid.
De kleine dorpjes aan de zuidkant van het
eiland worden gescheiden van de rest van
het eiland door hoge en steile bergen. Om
hier
te komen moet je door de smalle 1400
meter lange Pitve – Zavala tunnel. Zavala
is het eerste dorpje dat je tegen komt
zodra je de tunnel uit bent. Iets meer naar
het westen liggen op de steile
berghellingen en tussen de wijngaarden de
dorpjes Ivan Dolac en Sveta Nedilja.

OFF THE BEATEN TRACK
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Sveta Nedilja
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Langs de kust liggen meerdere idyllische
strandjes, maar direct naast Sveta Nedjelja
ligt misschien wel het allermooiste strand
van Hvar, het Skala strand. 
 
De opvallende rots in het midden van de
baai en de prachtige kleuren blauw van de
zee maken dit strand echt uniek. De bodem
van zand en fijn grind maakt dit strand
ideaal voor gezinnen met kleine kinderen.

Onder de hoogste top van het eiland Sveti
Nikola (626 m), ligt het dorpje Sveta
Nedjelja. De berghelling vol met wijn-
gaarden loopt steil naar beneden, zo de
kristalheldere zee in. De voorouders van
de huidige 130 inwoners van Sv. Nedjelja
werkten in de wijngaarden op de berg en
besloten toen om zich hier te vestigen. Nu
vind je hier een klein dorpje, een haventje
en een restaurant.
 

SV. NEDJELJA SKALA STRAND
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Het kleine strandje dat tussen Sv. Nedelja
en Ivan Dolac ligt is misschien niet heel
makkelijk te bereiken, maar het is zeker de
moeite waard. Het Jagodna strand is
namelijk een echt zandstrand! Het blauwe
zeewater dat afsteekt tegen de oranje
kliffen maakt dit strand echt bijzonder. Het
beste moment om dit strand te bezoeken is
halverwege de middag, de zon zakt dan net
achter de kliffen waardoor er voldoende
schaduw te vinden is.

In een prachtige baai ten westen van  
Sv. Nedjelja ligt het kleine kiezel strandje
Lučišća. Het water is hier zo blauw, dat zie
je echt bijna nergens. Dit is een echte
insiders tip, veel toeristen zal je hier dan
ook niet tegenkomen. 
 
Als je wel van wat avontuur houdt, neem
dan eens een kijkje in de grot die naast
het strand ligt.
 

LUSCISCA STRAND JAGODNA STRAND
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Vanwege de perfecte geografische ligging en het goede klimaat zijn
de steile hellingen van Sveti Nikola ideaal voor het verbouwen van de
Plavac Mali druif. Zlatan Otok verbouwd deze druif hier al 130 jaar

lang en hun wijn staat bekend als een van de beste van Hvar.

WIJNGAARDEN
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Bilo Idro

In de kleine jachthaven van het dorpje Sveta Nedjelja ligt restaurant Bilo Idro. 
Dagelijks worden hier door lokale vissers de meest verse zeevruchten 
aangeleverd waaronder de ook de kreeften die je zelf uit de bak in
de zee mag uitkiezen. Bilo Idro maakt op nog een bijzondere manier 
gebruik van de zee, onder het restaurant ligt er een wijnkelder 
in de zee. De wijnen zijn allemaal van Zlatan Otok en je 
kan ze hier allemaal proeven tijdens een
proeverij met uitzicht op de wijnkelder.
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Je begint gelijk met het beklimmen van een
steile bergwand, gelukkig word je hier wel
geholpen door een aantal metalen treden
en een veiligheidskabel.
 
Eenmaal boven kan je even genieten van
het prachtige uitzicht voordat je verder
gaat over de 30 meter lange hangbrug die
over de 80 meter hoge kliffen loopt. Na de
brug is het nog een klein stukje klimmen
waarbij je weer wordt ondersteund door de
veiligheidskabels. Het laatste stuk kan je via
het wandelpand naar beneden wandelen. 
 
Cliffbase (zie volgende pagina) organiseert
elke dag om 08.00 en om 18.00 een tour
over deze bijzondere Via Ferrata. Voor een
tour met gids en materiaal zoals een helm
en veiligheidskabels betaal je €600 kuna
(€80,-) per persoon.

De steile berghellingen rondom Sveta
Nedelja zijn ideaal voor rots klimmen.
Zonder enige ervaring kan dit redelijk
gevaarlijk zijn. Voor iedereen die wel de
ervaring van het klimmen op hoge steile
rotswanden wilt maar zonder het gevaar is
er de Via Ferrata gecreerd. De ervaren
klimmer Miroslav Stec wilde zijn passie
voor klimmen graag met iedereen delen en
bedacht daarom deze route waarbij je het
panoramische uitzicht en de adrenaline
stoten zal ervaren, net als een
professionele klimmer.
 
De Via Ferrata Hvar begint boven steile
wijngaarden van Sveta Nedjelja en eindigt
net onder de hoogste eilandtop, de Sveti
Nikola (626 m). 

VIA FERRATA
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Maar er is meer… Direct onder de rots-
wand, op een kalkstenen plateau en een
aantal meter boven de heldere zee kan je
namelijk ook overnachten. 
 
Er zijn in totaal drie verschillende
accommodaties. Op de begane grond zijn
twee kamer voor 2/4 personen te vinden. 
 
De bovenste verdieping kan in zijn geheel
gehuurd worden en bied plaats aan 4 tot
12 personen. Er zijn meerdere keukens en
badkamers aanwezig. Iedereen die hier
overnacht heeft toegang tot de klimmuur
en mag gebruik maken van de kajaks.

Ik vertelde net al dat je bij de Cliff base
een tour over de Via Ferrata kan boeken,
maar naast klimmen kan je hier nog meer
doen! 
 
Tussen de rotsen is er een kleine ingang te
vinden die je via een aantal trappetjes
naar de wijnkelder diep in de rotsen
brengt. In deze bijzondere wijnkelder kan je
de lokale Plavac Mali van de Sveti Nikola
heuvel proeven. Naar mijn mening een van
de meest bijzonderste plekken om de lokale
wijnen te leren kennen. 
 
 

CLIFF BASE
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Zavala
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In en rondom Zavala zijn de mooiste
vakantiehuizen te vinden, vaak zijn dit
grote villa’s die midden in de natuur
liggen en een prachtig uitzicht over de
kristalheldere zee bieden. 
 
In het dorpje zelf zijn de faciliteiten
minimaal, er zijn een aantal restaurantjes
te vinden en een kleine lokale supermarkt.
Heb je iets anders nodig dan moet je
naar Jelsa dat 13 km verderop ligt.
 
Voor feestjes, restaurants en winkels moet
je dus niet in Zavala zijn. Maar waarom
heb je die ook nodig als je midden in de
prachtige natuur zit en wordt omringt
door idyllische strandjes! 

Al sinds de 15e eeuw draagt dit dorpje
dezelfde naam, die is afgeleid van het het
woord Zaca, wat in het Kroatisch baai
betekend.
 
Zavala is een ideale bestemming voor
diegenen die willen ontsnappen aan de
drukte van de stad. Het dorpje wordt
omringt door lavendelvelden, olijfbomen,
wijngaarden en prachtige kiezelstranden.
 
Het kleine dorpje Zavala heeft wel geteld
144 inwoners, maar in de zomermaanden
wordt dit aantal makkelijk verviervoudigd
 

ZAVALA



Bij en rondom het dorpje Zavala
zijn meerdere prachtige
kiezelstranden met kristalhelder
water te vinden. 
 
Vaak heb je deze stranden bijna
helemaal voor jezelf aangezien het
aan deze kant van het eiland niet zo
druk is en er zo veel mooie stranden
te vinden zijn.
 
Een van de mooiste stranden is het
strand Petraščica, dat een paar
honderd meter ten westen van
Zavala ligt.
 
Wat dit strand zo bijzonder maakt
is de grot die naast het strand ligt.
Er is ook een klein barretje waar ze
verse vis, koude biertjes en lokale
wijn serveren. Dit strand is echt een
van de best bewaarde geheimen van
Hvar!
 
 

PETRAŠČICA STRAND
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Deze luxe en authentieke 19e-
eeuwse Dalmatische boerderij
met een prachtig panoramisch
uitzicht op zee is een van de
pareltjes van de omgeving. 
 
De villa beschikt over 5
slaapkamers, 5 badkamers, 
een keuken, een zitkamer, een
fitnessruimte en een wasruimte. 
 
Nu hebben we het alleen nog
over binnen in de villa, want
buiten zijn er nog twee terras-
sen en zwembad te vinden.
 
Voor deze tien persoons villa
betaal je in het hoogseizoen
€700 per nacht.

VILLA HARMONIA
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Op slechts een paar honderd meter van het strand ligt dit
supermoderne zespersoons appartement. Er zijn in 

totaal drie badkamers en drie slaapkamers met in elke
kamer een tweepersoonsbed. Het 100m2 grote 

terras met uitzicht over zee maakt dit appartement tot 
een van de mooiste van het eiland. Om hier te 

overnachten betaal je €360,- per nacht.

LUXURY SEAFRONT APARTMENT

181



182

CAST AWAY

Voor iedereen die echt off the beaten
track wilt is dit de place 2 be. Midden
in de natuur, tussen twee prachtige
stranden in staan 10 houten hutjes. Elk
hutje is voorzien van voorzien van 2
comfortabele matrassen, beddengoed,
dekens, kussens, lampje, opbergplank,
een klamboe en een uniek uitzicht 
op zee. 
 
Er is hier geen stromend water of
elektriciteit te vinden. Wel wordt er
regenwater opgevangen dat wordt
verwarmd door zonne-energie. 
De zonne-energie zorgt er ook voor dat
er s ’avonds een lampje voor je brand.
Koken kan je op een vuurtje in de
gezamenlijk keuken. Op het terrein zijn
meerdere lounge gedeeltes te vinden
met ligbedden en hangmatten. In de
gezamenlijke keuken. Voor een
strandhut met uitzicht op te tuin
betaal je €30,- per nacht en voor een
strandhut met uitzicht op zee €36,- 
per nacht.



Humac
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HUMAC

Wil je even ontsnappen aan de drukte
van de steden op Hvar dan moet je in
het verlaten dorpje Humac zijn. Om je
een idee te geven hoe rustig het hier is,
de kans is groot dat je helemaal alleen
bent, zo rustig dus. 
 
Humac ligt op een prachtige plek midden
in de natuur en op een 350 meter hoge
heuvel waardoor je vanuit het dorpje een
uniek uitzicht hebt over het eiland.  
 
Humac werd gesticht in de 17e eeuw en
sindsdien is er niet veel veranderd. De
oude stenen huisjes, die trouwens
behoren tot het cultureel erfgoed van
Hvar, zijn nog exact hetzelfde als 300
jaar geleden. Tijdens een wandeling door
het oude dorpje krijg je een goed beeld
van hoe het leven op het eiland Hvar er
vroeger uit zag. 
 
Vlakbij Humac is de Grapčeva grot te
vinden. De grot vol stalactieten
en stalagmieten dateert uit 5000 voor
Christus en hier zijn de eerste vondsten
van de menselijke beschaving op Hvar
gevonden.
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Er is in Humac geen
elektriciteit of stromend water,
maar wel een restaurant waar
je de lekkerste traditionele

gerechten kan eten!

K O N O B A  H UM A C
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Alle kamers hebben een aangrenzende
badkamer met bad of douche. 
 
Vanaf de begane grond kom je op een
ruim terras met een lavendeltuin. Het
terras heeft een eettafel met ligstoelen
en biedt een uniek uitzicht over het
eiland.
 
Net zoals in de rest van het dorpje is er
ook in dit huis geen water en elektriciteit
te vinden. Dit je natuurlijk niet zo handig
tijdens je vakantie, daarom hebben de
eigenaren zonnepanelen en een water
tank neergezet. Voor dit 10 persoonshuis
betaal je in het hoogseizoen ongeveer
€375,- per nacht.

Op 11 km van Jelsa een direct bij de ingang
van het dorpje Humac staat dit authentieke
huis. Het huis dateert uit de 18e eeuw en is in
2013 volledig gerenoveerd. Aan ruimte zal je
hier geen gebrek hebben, het huis is 100m2
groot en het hele landgoed wel 500m2. Het
is dan ook mogelijk om hier met 10 personen
te verblijven.
 
Op de begane grond is er een volledig
uitgeruste keuken, eetkamer, een grote tafel
voor 8 of meer personen, een bank en een
open haard te vinden. Er zijn in totaal vier
slaapkamers waarvan er twee op de begane
grond zijn en de andere twee op de eerste
verdieping.
 

VILLA HUMAC
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Zastrazisce & Gdinj
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Dit is de plek waar je echt helemaal tot
rust kan komen en de tijd even stil kan
zetten. Je zal hier maar weinig toeristen
tegen komen. Ook als ze er wel zijn zal je
ze waarschijnlijk niet tegen komen. In de
omgeving zijn namelijk tientallen baaitjes
met prachtige stranden te vinden. Genoeg
baaitjes zodat iedereen er een voor
zichzelf kan hebben. 
 
Een van de populairste baaien is
Pokrivenik. Aan het einde van de baai
ligt een van de mooiste kiezelstranden
van het eiland. In de baai liggen ook
een aantal oude vissershuizen en een
kleine aanlegsteiger die deze plek zijn
bijzondere charme geven. Er is ook een
restaurant te vinden waar je verse vis
en traditionele Dalmatische gerechten
kunt eten.
 
In veel van deze baaitjes liggen prachtige
vakantiehuizen. Vaak zijn dit de enigste
huizen in de baai waardoor je een echt
robinson gevoel krijgt. In alle rust kan je
vanaf je terras genieten van het prachtige
uitzicht over de baai en vanuit je huis
loop je zo het strand op, dat je meestal
helemaal voor jezelf hebt.

Het oostelijke gedeelte van het eiland
bestaat uit verschillende kleine gehuchten.
Zastražišće bestaat uit 5 dorpjes die samen
zo’n 200 inwoners tellen. Gdinj bestaat uit 9
dorpjes en hebben samen zo’n 100 inwoners.  
 
Dat deze dorpjes uit zoveel kleine gehucht-
en bestaan komt doordat de inwoners
oorspronkelijk van de landbouw leefden en
ze veel ruimte om zich heen nodig hadden.
Momenteel is de verouderde bevolking nog
steeds bezig met landbouw, ze verbouwen
hier vooral olijven, druiven en lavendel. 
 
Honderd jaar geleden telden de dorpjes
zo’n 800 inwoners. Door economische
omstandigheden zijn veel inwoners vertrok-
ken naar het vaste land of een van de
grotere steden. Zodra je dorpjes binnen
rijdt zullen dan ook de vele oude leeg
staande huizen je gelijk opvallen.
 
In Gdinj is er wel geteld 1 restaurant en 1
winkeltje te vinden. Verder kan je in
Zastražišće bij Kod Kućera heerlijk eten en
ook in de baaien Vela Stiniva en Pokrivenik
zijn er restaurants te vinden.

VERLATEN BAAITJES
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Holiday home Rubin
 
Holiday Cottage Poljica
 
Holiday Cottage Zastrazisce

1. 2.
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Suceraj
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SUCERAJ
Helemaal in het uiterste oosten
van het eiland Hvar ligt het dorpje
Sućuraj. Vanaf Jelsa is het 50 km
rijden en onderweg kom je niet meer
tegen dan bossen en verlaten dorpjes.
 
Toch maken veel mensen de tocht
naar Sućuraj om vanuit hier de 
veerboot naar het vaste land te
nemen. Vanaf hier is het namelijk
maar 5km naar het plaatsje Drvenik 
en ben je dus zo aan het vaste land.
Vooral als je richting Dubrovnik of
andere zuidelijk gelegen plaatsen
gaat is dit een stuk sneller. In het
dorpje zelf vind je een middeleeuws
klooster, de ruïnes van een fort,
restaurantjes en een aantal
vakantiehuisjes.
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Split Brac

Vis
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Split is met 210.000 inwoners na Zagreb de
grootste stad van Kroatië en wordt in de
volksmond ook wel de hoofdstad van de
regio Dalmatië genoemd. 
 
De stad is erg belangrijk voor het land
vanwege de grote haven. De haven heeft ook
een belangrijke functie voor het toerisme,
vanuit de haven van Split vertrekken namelijk
de ferry’s naar de eilanden. Vanuit Hvar
vertrekken er dan ook dagelijks veerboten
van en naar Split. 
 
In het jaar 300 begon de bouw van
het Diocletianus paleis en daarmee ook de
bouw van de stad Split. Dit paleis is dus echt
het hart van de stad. Pas in de 7e eeuw
vestigden de echte stadsbewoners zich in de
stad en groeide zo langzaam uit tot het Split 
van nu. Een stad met een rijke geschiedenis
en dus veel bezienswaardigheden.

SPLIT

Het paleis strekt zich uit over meerdere
straten in het centrum van Split, je
waant je echt even in een Romeinse
stad.

PALEIS VAN
DIOCLETIANUS

Het hart van het oude centrum is het 
Narodni Trg, wat plein van het volk
betekend. Het plein wordt omringt door
prachtige gebouwen en staat vol met
gezellige terrassen.

NARODNI TRG

Als je over de boulevard loopt krijg je
meteen een vakantiegevoel door alle
palmbomen en de azuurblauwe zee!
Langs de boulevard vind je allemaal
leuke terrasjes waar je heerlijk mensen
kunt kijken.

RIVA
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Net iets buiten Split, in het dorpje Podstrana ligt de  super
chille beachclub Gooshter. Je kan hier een bedje aan het

strand huren of wat eten in het restaurant

GHOOSTER BEACHCLUB
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Bokeria is open sinds 2015 en sindsdien al de echte 
hotspot in Split. De eigenaren werden geïnspireerd door
l’boqueiria, de bekende markt in Barcelona. Deze zelfde
vibe hebben ze geprobeerd te creëren in Bokeria en dat
is gelukt!
 
Op de kaart vind je verschillende Kroatische gerechten in
‘tapas’ style en heel veel goede Kroatische wijnen.

BOKERIA

Leuke en lekker ontbijtspot!
Ook in de avond kan je hier
terecht, het gezellige 
restaurantje wordt dan
omgetoverd tot wijn bar!

ZERU

Ook in Split zijn de acaibowls 
populair. 
Bij MakaMaka hebben ze
verschillende acai en poke
bowls op de kaart staan. 

MAKAMAKA

De olijfolie specialist.. Je kan
hier een leuke olijfolie
proeverij doen of gewoon
lekker eten en borrelen.

ULJE OIL BAR

De lekkerste ijsjes van de stad
in bijzondere smaken!

LUKA ICE CREAM

Op een echte top locatie,
midden in het paleis van
Diocletianus. Heerlijk eten en
gerechten met bijzondere
namen als “slooooow roasted
lam” & “small, but cute, salad”.

MAZZGOON
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Brac
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Brac is het 2 na grootste eiland van Kroatië
en ten noorden van het eiland Hvar. Vanuit
Hvar stad en Jelsa vaart er meerdere keren
per dag een veerboot naar Brac, ook worden
er verschillende dagtrips naar Brac
aangeboden.
 
De populairste bestemming op Brac is het
stadje Bol dat naast het Zlatni Rat strand
ligt, maar er zijn ook nog heel veel andere
leuke plekjes te ontdekken. Bezoek
bijvoorbeeld Supetar, dit is na Bol de
grootste stad van het eiland en staat bekend
om de witte kalkstenen huizen. 
 
Wist je al dat na het toerisme het meeste
geld wordt gehaald uit de export van witte
kalksteen? Zelfs het witte huis is van kalk-
steen gebouwd dat afkomstig is van Brac!

HET EILAND BRAC

In de 16e eeuw verstopten twee nonnen
zich in de grotten op Brac. Meer mensen
volgend hen er werd hier een klooster
en een heel dorp gebouwd

BLACA KLOOSTER

Dit is een van de mooiste stranden van
Kroatië. Het zandstrand heeft de vorm
van een hoorn, door de wind staat de
punt van de hoorn ook steeds een
andere kant op.

ZLATNI RAT

Klim naar de top van de hoogste berg
op het eiland, het uitzicht is echt
verbluffend!

VIDOVA GORA
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STINA WINERY
De grote stenen wijnkelder aan de
kust is recent gerenoveerd en is een
geweldige locatie voor een wijn-
proeverij. Naast de wijnkaart
hebben ze ook nog een menu met
verschillende hapjes.

VINERIJA SENJKOVIC
Nog steeds wordt er hier volgens de
eeuwen oude tradities wijn
geproduceerd. Het 12 gangen lunch
menu met bijpassende wijnen is
zeker een aanrader! 

BRACHIA OLIVE OIL
EXPERIENCE
Naast dat er hier olijfolie wordt
gemaakt die je kunt proeven, is er
sinds kort ook een restaurant.
Het restaurant doet chique aan
maar de prijzen zijn zeker
betaalbaar, de perfecte prijs-
kwaliteit verhouding.

OLIFE 
In het kustplaatsje Milna is er naast
het Olife hotelen vakantiehuis ook
nog een Olife restaurant en
beachclub te vinden. Heerlijk eten
op een prachtige plek.
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OSAM ROOFTOP BAR
Op het dak van Hotel Osam in Supetar ligt de rooftopbar

Osam. Het uitzicht op de haven is echt uniek. Vooral tijdens
zonsondergang is dit de plek waar je moet zijn. 

Geniet hier van de heerlijke cocktails, de ontspannen sfeer en
natuurlijk het prachtige uitzicht.
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Het eiland Vis wordt ook wel gezien als het
verborgen paradijs. Als je hier aankomt
begrijp je ook meteen waarom. Vis is nog niet
ontdekt door het massa toerisme, waardoor je
hier nog de echte Kroatische cultuur ervaart.
 
Op het eiland zijn twee leuke vissersdorpjes
te vinden, Vis stad en Komiza. Om van het
ene dorpje naar het andere dorpje te komen
kan je het beste een scooter huren. Stop dan
ook zeker even bij alle mooie en unieke
stranden die je onderweg tegen komt.
 
Het eiland Vis is het beste te bereiken met
een taxiboot. Op het eiland Hvar en Vis zijn
meerdere taxiboot services te vinden die je in
40 minuten naar het andere eiland brengen.
Op dinsdag vaart er vanuit Hvar stad ook
een veerboot naar Vis, je doet er iets langer
over maar het is wel een stuk goedkoper dan
een taxiboot.

HET EILAND VIS

Het Stivniva strand ligt verscholen in
een inham achter de rotsen. Dit is
eeuwen lang een grot geweest, totdat
het dak instorten en Stiniva tevoorschijn
kwam. Nu is het een prachtig strand
met kalm en helderblauw water.

STINIVA

Net naast Vis ligt het eiland Bisevo.
Hier zijn een aantal grotten te vinden
waarvan de blue cave de allermooiste
is! 

BLUE CAVE

Geniet hier van de rust en het prachtige
uitzicht over het haventje van Komiza.
Je vindt hier geen massa toerisme maar
gelukkig wel alle faciliteiten als leuke
hotels en restaurantjes!

KOMIZA
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Op het mooie terras in de
binnentuin kan je genieten van
een heerlijke 4 of 6 gangen
tasting menu. Dit zijn de
lekkerste gerechten van de
kaart zoals de tonijntartaar of
het buikspek.

LOLA KONOBA

Op elk moment van de dag kan
je hier genieten van de
gezellige sfeer en het prachtige
uitzicht over de haven. Van
ontbijtjes tot aan cocktails, ze
serveren het hier allemaal.

FRUTERIJA

Dit 2000 jaar oude fort is
omgetoverd tot een prachtig
restaurant. Tijdens
zonsondergang is dit echt een
magische plek.

FORT GEORGE

Naast de heerlijke gerechten
die je hier eet, is de oude
traditionele konoba ook een
prachtige plek om te zitten.

ROKI'S
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Hvar stad
Reserveren
via: www.airbnb.com

GOLDEN PEARL

G

Ul. Uvala Zastupac 8
21450 Hvar
hvar4you4@outlook.com
+385 91 312 1333

GOLDEN BAY HOTEL

Pakleni islands
21450 Hvar
dsimunovic@arhitekt.hr
+385 98 167 1016

DIONIS

D

Vrisna bb
21465 Jelsa
info.dubokovic@gmail.com
+385 98 410 110

DUBOKOVIC WINERY

21450 Zaraće
+385 21 745 601

DUBOVICA BEACHBAR

Ul. Biskupa Jurja Dubokovica 22
21450 Hvar
info@amazinghvar.com
+385 99 334 4779

AMAZING HVAR

A

Ul. Duolnjo Kola 34
21460 Stari Grad

ANTIKA

Fabrika 25
21450 Hvar

AROMA GELATO

Obala Ćire Gamulina 497 
21465 Jelsa
+385 98 908 8667

ARTICHOKE

21450 Zaraće
beach-garden@gmx.com
+385 92 198 0333

BEACH GARDEN ZARACE

B

Sv. Nedjelja
038 21 745 703

BILO IDRO

Ul. Dinka Kovačevića 10 
21450 Hvar
+385 91 474 1555

BONJ LES BAINS

Kroz Burak 31 
21450 Hvar
+385 92 233 6368

BOSCAT

21463 Vrboska
+385 98 894 837
bota_vrboska@yahoo.com

BOTA WINDSURF

Luke Tudora 5
21450 Hvar
+385 91 796 8396

CALMA BEACHBAR

C

A N

C

Riva 32 
21450 Hvar
info@carpe-diem-bar-hvar.com
+385 99 377 6776

CARPE DIEM BAR 

Vrboska 211 
21463 Vrboska
caric@vinohvar.hr
+385 98 160 6276

CARIC WINERY

Marije Maričić 13 
21450 Hvar
kalavanda.hvar@yahoo.com
+385 91 726 5412

CAPERASA

Stipanska 
21450 Hvar
info@carpe-diem-beach-hvar.com
+385 99 446 8468

CARPE DIEM BEACH

Janka Zazjala 29 
21450 Hvar
+385 98 266 558
Reserveren via:
www.booking.com

CASA DUBI

Sveti Marak 2
21450 Hvar
info@hotelparkhvar.com
+385 21 718 337

CLUB PARK BAR

Šupľa stina 
21465 Sv. Nedjelja
cliffbase@cliffbase.com
+385 91 764 8182

CLIFFBASE

Gromin Dolac 30
21465 Gromin Dolac
info@castawayhvar.com
+385 97 673 4347

CAST AWAY

Rudine
Reserveren via:
www.villashvar.com
+385 91 171 7580

COTTAGE AEOLUS

Brusje
Reserveren via:
www.villashvar.com
+385 91 171 7580 
 

COTTAGE CYBELE

Ul. Vlade Avelinija 
21450 Hvar
info.falkohvar@gmail.com

FALKO

F

Put Sveti Mikule 3
21450 Hvar
info@fjakahvar.com
Tel: +385 912770770

FJAKA

Ivana Frane Biundovica 3
21450 Hvar
+385 21 717 203

FIG CAFE

Šetalište put Križa 
21450 Hvar

FRANCISCANER
KLOOSTER

Strossmayerovo šetalište 
21465 Jelsa

GRABIC

G

H

Poljica
Reserveren via:
www.airbnb.com

HOLIDAY COTTAGE 
POLJICA

21460 Stari Grad
Reserveren via:
www.booking.com

HERITAGE HOUSE

Hv. Bratovština 1
21450 Hvar
info@heraclea.hr
+385 91 535 5750

HERACLEA

Zastrazisce
Reserveren via:
www.airbnb.com

HOLIDAY COTTAGE
ZASTRAZISCE

Gdinj, Jelsa
Reserveren via:
www.airbnb.com

HOLIDAY HOME 
RUBIN

Jurja Matijevića 20 
21450 Hvar
booking@hvar-adventure.com
+385 21 717 813

HVAR ADVENTURE

Ul. Vlade Avelinija 10
21450 Hvar
info@hulahulahvar.com
+385 95 911 1871

HULA HULA BAR

Starigradsko polje 
21460 Stari Grad
info@hora.com.hr
+385 91 531 8781

HORA
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Riva 22 
21450 Hvar
+385 95 884 9667

ICY BAR

I

Kroz Burak 37 
21450 Hvar

ICE ROLLS

Šetalište put Križa 17 
21450 Hvar
+385 98 961 4520

HVAR BOATS

H

Duzev Dvor 7 Dol 
21460 Stari Grad
info@hvareno.com
+385 21 765 635

HVARENO

Trg Sv. Stjepana 7 
21450 Hvar
info@hvartours.com
+385 21 741 824

HVAR TOURS

Dr. Mate Milicica 7 
21450 Hvar
kalavanda.hvar@yahoo.com
+385 91 726 5412

KA'LAVANDA

K

Dr. Mate Milicica 11 
21450 Hvar
kalavanda.hvar@yahoo.com
+385 91 726 5412

KA'LAVANDA 
APARTMENT

Kroz Burak 37 
21450 Hvar
+385 98 602 220

KAVA 37

Fabrika 26 
21450 Hvar
+385 97 609 6113

KIVA BAR

A N

Palmižana 33 
21450 Hvar
info@laganini-novak.com
+385 91 174 4976

LAGANINI

L

Uvala Lozna 6
21450 Hvar
nostress@littlegreenbay.com
+385 99 603 4693

LITTLE GREEN BAY

Ulica Sveti Marak 
21450 Hvar
lolabarhvar@gmail.com
+385 92 233 1410

LOLA BAR

Zavala, Hvar
Reserveren via:
www.airbnb.com

LUXURY
SEAFRONT APARTMENT

Trg svetog Stjepana 18 
21450 Hvar
kodoma.hvar@gmail.com
+385 95 530 6161

KO DOMA

K

Braće Batoš
21465 Jelsa
+385 91 178 8880

KONOBA HULJIC

21465 Humac
ketitini@gmail.com
+385 91 523 9463

KONOBA HUMAC

Velo Grablje 21
21450 Velo Grablje
konoba.zbondini@gmail.com
+385 21 745 217

KONOBA ZBONDINI

2Ul. Petra Zoranića 6P 
21460 Stari Grad
+385 99 477 3844

KONOBA
ZVIJEZDA MORA

Pakleni islands, Hvar
marijamt@yahoo.com
+385 91 793 0542

MAMATO

M

Mala Banda 247 
21465 Jelsa
+385 21 761 882

ME & MRS JONES

21465 Jelsa
+385 98 293 570

MINA BEACHBAR

Priko ul. 28 
21454 Brusje
Reserveren via:
www.mulberryhousehvar.com

MULBERRY HOUSE

Braće Bibić 17
21450 Hvar
+385 91 766 3537

ODOS

O

S. Buzolić Tome 17a 
21450 Hvar
+385 91 762 0194
Reserveren via:
www.airbnb.com

OLD TOWER

Ul. Uvala Mekićevica 1 
21450 Hvar
+385 91 512 7054

PACHAMAMA

P

Vrboska 456
21463 Vrboska
+385 91 955 1667

PINJATA WINERY

Jelsa
hvarvillas@gmail.com
+385 98 241 383

PLAGE CACHÉE

Trg Velo Podloža 3
21460 Stari Grad
info@porto-culinarium.com

PORTO
CULINARIUM

P

Dr. Mate Miličića 16
21450 Hvar
Reserveren via:
www.booking.com of
www.airbnb.com

PUPI'S HERITAGE

Demetrija Hvarskog 13 
21450 Hvar
domagoj.vekic@gmail.com
+385 91 383 5160

ROBINSON

R

Ul. Sveti Marak 14 
21450 Hvar
+385 95 833 3901

ROZETA

Ul. Higijeničkog Društva 19
21450 Hvar
Openingstijden: 
Elke dag van 08:00 - 21:00 uur 
(april - oktober)

SPANJOLA FORT

S

Hanibala Lucića 10 
21450 Hvar
Reserveren via:
www.booking.com

SUCCESSUS ROOMS

Šabotova kola 79 
21463 Vrboska

SV. MARIJA KERK

Trg Svetog Stjepana 4P
21460 Stari Grad
Openingstijden:
Ma t/m Za 10.00 tot 12.00
en 17.00 tot 19.00

SV. STJEPAN KERK
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Rudina
21460 Stari Grad
info@vaiana-beach.com

VAIANA BEACHBAR

V

21465 Zavala
Reserveren via:
www.villashvar.com
+385 91 171 7580

VILLA HARMONIA

Zarace
Reserveren via:
www.villashvar.com
+385 91 171 7580

VILLA HERA

Humac 1 
21465 Poljica
Reserveren via:
www.booking.com

VILLA HUMAC

Jelsa 497a 
21465 Jelsa
irena.doric@gmail.com
+385 98 929 6660

U SMOKVE

U
Vrboska 406
21463 Vrboska
+385 98 497 164

WINE & OIL BAR

WT

Jelsa 813
21465 Jelsa
info@tomastravel-hvar.com
+385 98 265 347

TOMAS TRAVEL

Jelsa, Hvar
Reserveren via:
www.airbnb.com

TERRACED HOUSE 
JELSA

Trg. Sv. Stjepana
21450 Hvar

TERACA BAR

Jelsa 874a 
21465 Jelsa
danira.oresic@lightkomunikacije.hr
+385 21 768 160

TOMIC WINERY

Braće Buzolić 1
21450 Hvar
Reserveren via:
www.booking.com

TOP VIEW 
APARTMENTS

Priko b.b.
21460 Stari Grad
Openingstijden:
10:00 t/m 12: 00 - 
18:00 t/m 20:00

TRVDALJ KASTEEL

Vrboska b.b.
21463 Vrboska
+385 21 774 280

TRICA GARDELIN

Jelsa 619
Jelsa, Hvar
Reserveren via:
www.booking.com

VILLA NIKA

V

Jelsa 501 
21465 Jelsa
+385 98 139 2985
Reserveren
via: www.booking.com

VILLA RIVA

21450 Veli Dolac
Reserveren via:
www.booking.com

VILLA VITO

Obala Fabrika 4a
21450 Hvar
vintage.hvar@gmail.com
+385 91 489 3377

VINTAGE 

Šabotova kola
21463 Vrboska
info@vrboska.info
+385 21 774 137
Openingstijden:
10:00 t/m 12:30 -
18:30 t/m 21:00

VISSERIJMUSEUM

Petrićevo šetalište 8 
21450 Hvar
+385 91 551 2716
 

VUNETOVO BREWERY


