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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 zomer maanden 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.
 
Het coronavirus is een enorme klap voor
het toerisme. Vooral in Kroatië waar de
economie voor 20% op het toerisme draait.
De maanden juli en augustus zijn qua
drukte en inkomsten de beste maanden.
Helaas zijn veel van deze vakanties al
geannuleerd vanwege het coronavirus. Om
de lokale ondernemers in Kroatië te helpen
en natuurlijk ook iedereen van wie de
vakantie is geannuleerd wil ik graag een
aantal bestemmingen promoten die ook in
het naseizoen heel erg leuk zijn! Door deze
mini guide gratis weg te geven probeer ik
ook mijn steentje bij te dragen!
 

Romana
Tomljanovic
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In het noorden van Kroatië met aan een
kant de Italiaanse kust met de prachtige
stad Venetië en aan de andere kant de
Kvarner baai met de vele eilanden, ligt het
schier-eiland Istrië. 
 
Voor veel Nederlanders en Belgen een
populaire bestemming in Kroatië aangezien 
het “maar” op 1350 km van Nederland ligt
en je er dus met de auto naar toe kan
rijden. Dit is natuurlijk niet de enigste 
reden dat Istrië zo’n populaire vakantie-
bestemming is.
 
 

Er is namelijk zo veel moois te ontdekken
in deze regio.Je vindt er oude romeinse
steden, schattige bergdorpjes, meerdere
beschermde natuurgebieden en geweldige
lokale producten als olijfolie, truffels en
wijn. 
 
De 445 km lange kustlijn kenmerkt zich
door het helderblauwe water en de kleine
kiezelstrandjes terwijl je in het binnenland
je gelijk doet denken aan Toscane
vanwege het prachtige heuvelachtige
landschap dat vol staat met olijfbomen
en wijngaarden!

ISTRIE
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ISTRIE IN HET NASEIZOEN

Aangezien de voorjaarsvakantie en misschien zelfs de
zomervakantie er dit jaar niet in zit is dit het moment om

nieuwe plekjes te ontdekken in de herfst!
 

Istrië is hier de ideale bestemming voor. Het is misschien nog
wel leuker om deze regio te bezoeken tijdens de

herfstmaanden dan in de zomer! Geen overvolle steden,
stranden, geen volle restaurants en accommodaties, a dream

come true! 
 

Het is in de herfst ook nog steeds lekker weer, in september is
het nog volop zomer, in oktober daalt te temperatuur een

beetje maar is het nog steeds zo’n 25 graden met veel zon en
in November begint het langzaamaan wat meer winterweer te

worden en is het zo’n 15 graden. 
 

Misschien niet altijd even goed weer voor een strandvakantie,
maar gelukkig is er nog veel meer te doen in de regio Istrië!
 Voor als foodie kan je je hier echt dagenlang vermaken. In

september begint hier namelijk het truffelseizoen! Deze
zeldzame delicatesse groeit maar op paar plekken op de
wereld, waaronder in Istrië. In de herfst zijn er de meeste
zwarte truffels te vinden en ze hebben dan ook de beste

smaak. De witte truffel is zelfs alleen maar in de herfst te
vinden. Door heel Istrië zijn goede restaurants te vinden waar

ze de lekkerste truffel gerechten serveren!
 

September en oktober zijn ook de maanden dat de druiven
worden geoogst en het wijnproces kan beginnen. Waarschijnlijk

ben je niet bekend met de Kroatische wijnen, maar de regio
Istrië staat bekend om de goede wijnproductie van de

druifsoorten Teran, Muscat en Malvazija. Vanwege de kleine
productie worden deze wijnen bijna niet geëxporteerd en moet

je toch echt naar de prachtige wijnhuizen toe om de lokale
wijnen te ontdekken!
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Istrie
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How to get there
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Istrië is vanuit Nederland en België goed
te bereiken met het vliegtuig. Er zijn twee
luchthavens waar je op kan vliegen. 
 
De luchthaven van Pula is het best bereik-
baar en voor de meeste bestemmingen in
Istrië is dit ook de dichtstbijzijnde lucht-
haven. De luchthaven ligt op ongeveer 7
km van Pula en met 10 minuten rijden ben
je dan ook in de stad. Het is mogelijk om
op het vliegveld een auto te huren en zelf
naar Pula te rijden of je kan een taxi
nemen die je voor €15 naar het centrum
brengt. De goedkoopste optie is de
shuttlebus die vertrekt na elke vlucht die
is geland, de halte is voor de hoofdingang
van het vliegveld. De shuttlebus stopt op
het busstation van Pula, vanaf hier kan je
weer de bus naar andere bestemmingen
in de regio nemen.

MET HET VLIEGTUIG

Dan is er ook nog Rijeka Airport. Deze
luchthaven ligt niet in de stad Rijeka
maar op het eiland Krk. Krk is door-
middel van een brug verbonden met het
vaste land en je rijdt dan ook in 25
minuten naar het centrum van Rijeka.
Voor de ingang van het vliegveld staat
de shuttle-bus die je voor 60 kuna (€8)
naar Rijeka brengt. Vanuit Rijeka kan je
de bus naar o.a. Pula, Rovinj en Porec
nemen. 
 
Op het vliegveld van Rijeka kan je ook
een auto huren en zelf naar Istrië rijden.
Je verlaat het eiland Krk via de brug en
rijdt langs Rijeka en Opatija in een uurtje
naar Istrië. Om de 1,5 km lange brug te
gebruiken moet je een kaartje kopen van
€5, dit is alleen als je het eiland op komt
rijden, het eiland verlaten via de brug is
gratis.

TUI Fly | Amsterdam - Pula
Easyjet | Amsterdam - Pula
Croatia airlines | Amsterdam - Pula
Transavia | Rotterdam - Pula
Ryanair | Brussel - Pula
 

VLUCHTEN NAAR PULA

Transavia | Eindhoven - Rijeka
Ryanair | Brussel - Rijeka
 

VLUCHTEN NAAR RIJEKA
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Vanwege het coronavirus wordt er
geadviseerd om met de auto op vakantie
te gaan. Je vermijdt zo de drukte op de
luchthaven en in het vliegtuig.  Op dit
moment is de EU bezig met een plan
voor het openen van de grenzen zodat
iedereen makkelijk en zonder problemen
door de landen van de Europese Unie
kan reizen. Er werd o.a. gedacht aan een
covid-paspoort. In dit paspoort staat dat
je de afgelopen dagen bent getest op
corona en dat je niet besmet bent.
Hiermee proberen ze opstoppingen bij de
grensovergangen te voorkomen. Hoe het
reizen met de auto er precies uit gaat
zien is nog niet bekend. Zodra er meer
bekend is kan je dit terug vinden op de
website van The Nomad Life.
 
Vanuit Nederland is het goed te doen om
met de auto naar Istrië te rijden. Het is
mogelijk om de 1400 km in 1 dag te
rijden, hier doe je ongeveer 14/15 uur
over. Doe je liever rustig aan dan kan je
halverwege de route overnachten in Zuid
Duitsland of Oostenrijk.
 
De beste en snelste route is via Keulen,
Frankfurt, München, Salzburg, Ljubljana
en dan of richting Rijeka of richting
Koper. Dit hangt af van je
eindbestemming in Istrië.  

MET DE AUTO
Om door Oostenrijk te rijden heb
je een Autobahnvignet nodig. Er
zijn 3 soorten vignetten, een
vignet voor 10 dagen (€9,40),
een vignet voor 2 maanden
(€27,40) en een vignet voor een
jaar. De vignetten zijn de koop
bij de ANWB in Nederland, de
Oostenrijkse grensovergang en
bij tankstations in Duitsland en
Oostenrijk.

Naast dat je in Oostenrijk voor
de snelweg betaald moet je ook
nog voor de tunnels betalen. Op
de route tussen Nederland en
Kroatië ligt de Tauerntunnel, om
door de tunnel te rijden betaal je
€12,-. Op de grens van
Oostenrijk met Slovenië kom je
ook nog door de
Karawanketunnel, hier betaal je
€7,40 voor.

Voor Slovenië heb je ook een
vignet nodig om over de snelweg
te mogen rijden. Ook hier hebben
ze weer 3 soorten vignetten, een
vignet voor een week (€15), een
vignet voor een maand (€30) en
een vignet voor een jaar.
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De officiële taal in de regio Istrië
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!

DE TAAL
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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

Let op bij het pinnen dat je kiest
voor de optie without conversion.
Kies je voor with conversion dan
berekend Kroatië dewisselkoers
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

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.

FOOI
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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
In Kroatië  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.

PRAKTISCH

112

NOODNUMMER

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

HULPDIENSTEN

1987

PECHHULP

+38 5 919 112 112

KUSTWACHT

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

NEDERLANDSE 
AMBASSADE
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Where to go
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Pula

Rovinj

Porec

Buje

Motovun

Buzet
Rijeka

Umag

Kaap Kamenjak

Groznjan

Labin

Fazana

Istrie
15



PULA

Nee je bent niet in Italië maar
gewoon in Kroatië. Door de Italiaanse
invloeden, architectuur en natuurlijk
het amfitheater voelt Pula echt aan
als Italië. Dat Pula zoveel Italiaanse
invloeden heeft is ook niet gek want
deze grootste stad van Istrië ligt ook
vlakbij Italië. Zo is het zelfs mogelijk
om een dagtripje te maken naar
Venetië vanuit Pula.
 
Het Amfitheater in Pula domineert het
straatbeeld en is een van de best
bewaarde amfitheaters. Het werd
gebouwd in de 1e eeuw na Christus en
werd gebruikt voor gladiatoren
wedstrijden. Die wedstrijden worden nu
niet meer gehouden maar ze hebben
wel een andere leuke invulling voor het
theater bedacht. In de zomermaanden
tijdens het Pula filmfestival wordt het
theater omgetoverd tot de grootste 
openluchtbioscoop ter wereld! 
 
In Pula vind je ook het ondergrondse
gangenstelsel Zerrostrasse. Dit
gangenstelsel werd in de 1e wereld-
oorlog gebouwd voor de bevolking van
de stad om ze zo te beschermen tegen
de bommen. Na het wandelen door de
gangen kom je uit op het centrale
punt waar een tentoonstelling te zien
is over de 1e wereldoorlog.. 
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Bale is echt een paradijs voor liefhebbers
van goede olijfolie! Het hele gebied staat
vol met olijfbomen die worden afgewisseld
met wijngaarden (waar ze ook hele
lekkere wijn van maken).
 
Als je door dit gebied rondom Bale rijdt
ga je hoogst waarschijnlijk de kleine
stenen huisjes die tussen de olijfbomen
staan tegen komen.

Deze huisjes heten kažuni en werden
vroeger gebruikt als schuil-plaats voor de
boeren en herders als ze op de afgelegen
velden aan het werk waren. Momenteel
staan er nog meer dan 3000 ažuni in Istrië.
 
Daarnaast is het dorpje Bale zelf ook zeker
een bezoekje waard. Het oude centrum
bestaat uit stenen huizen, kleine straatjes
en met al hoogtepunt het Saordo Bembo
kasteel. Het kasteel werd in de 16e eeuw
gebouwd tussen de 2 torens van de familie
Saordo, die later eigendom werden van de
familie Bembo. Vandaar de naam..

BALE
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Rovinj is een van de mooiste steden van 
Istrië en misschien ook wel van heel 
Kroatië. Rovinj was vroeger een eiland
maar is inmiddels verbonden met het
vaste land waardoor het nu een schier-
eiland is. Door de beschermde ligging is
de stad eeuwenlang aan plunderingen
en verwoestingen ontsnapt, het is dus
alsof je terug in de tijd gaat als je
door Rovinj wandelt. Dat deze stad een
bezoekje waard is, is al heel lang
bekend. Al vanaf 1815 is Rovinj een
drukbezochte toeristische bestemming!

In het autovrije centrum van Rovinj kan je
uren ronddwalen door de smalle straatjes.
In elk steegje kom je wel weer leuke
winkeltjes of schattige restaurantjes
tegen. 
 
De belangrijkste bezienswaardigheid in
de Rovinj is de St. Eufemija kerk, de 60
meter hoge toren van de kerk zie je op
elke foto boven de stad uitsteken. Om de
bekende foto van de stad te maken moet
je een bezoekje aan de haven brengen, je
hebt dan een perfect uitzicht over de stad
met op de voorgrond de kleine bootjes die
in het water liggen..

ROVINJ
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De oude Romeinse stad Poreč en de
omliggende regio staan volledig in het
teken van het toerisme. Poreč is het
middelpunt van een regio vol met resorts,
campings en vakantiehuizen. 
 
Elk jaar trekt het gebied dat zich uitstrekt
van het noorden tot aan het midden van
de westkust van Istrië, tienduizenden
vakantiegangers.

Dat Porec goed is ingespeeld op het
toerisme is goed te merken aan de vele
restaurants en winkeltjes die er in het
centrum te vinden zijn. De laatste jaren zijn
er ook steeds meer barretjes en clubs
bijgekomen, waardoor Porec langzamer-
hand een echte feestbestemming word. 
 
Het centrum is een prachtige plek om door
de oude straatjes te wandelen en een
bezoek te brengen aan de Basiliek die op
de werelderf-goedlijst staat.

POREC
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In het noorden van Istrië, bijna aan de
grens met Slovenië ligt het leuke haven
stadje Umag. 
 
Het oude centrum van de stad wordt
omringd door stadsmuren uit de 10e eeuw
en in het museum van Umag staan veel
attributen uit deze tijd tentoon gesteld. 
 

UMAG Als je door het centrum wandelt lijkt
het net of je terug in de tijd gaat.
 
De prachtige haven van de stad wordt
al eeuwenlang gebruikt om o.a. wijn uit
de regio Istrië te vervoeren naar de
omliggende bestemming. In het 
gezellige oude centrum zijn er dan ook
meer dan genoeg  leuke wijn barretjes
te vinden!
 



BUJE

Op maar 13 km van het havenstadje
Umag kom je terecht in een heel
ander gedeelte van Istrië. Het
binnenland wordt vanwege het
heuvelachtige landschap vaak
vergeleken met Toscane.
 
Op een van deze heuvels licht het
dorpje Buje dat zo’n 3000 inwoners
telt. In het prachtige historische
centrum van Buje ervaar je nog het
echte authentieke Istrische leven.
 
Een wandeling over de promenade
buiten de muren van Buje is een
must, vanaf hier heb je echt een
prachtig uitzicht over de groene
heuvels van Istrië. De vruchtbare
heuvels rond Buje staan vol met wijn
en olijfgaarden.
 
Met maar liefst 23 wijnmakers is dit
een van de bekendste wijngebieden
in Kroatië.
Bijna alle wijnhuizen zijn te bezoeken
om meet te leren over de productie
van de wijnen en natuurlijk om ze
ook te proeven.
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Het dorpje Grožnjan telt maar 800
inwoners en dreigde ooit bijna in de
vergetelheid te raken. Totdat in de
jaren 60 Grožnjan werd ontdekt door 
kunstenaars en muziek-kanten die het
dorpje nieuw leven inbliezen.
 
Het schilderachtige dorpje is niet groot
en je bent er dus zo door heen
gewandeld. Genoeg tijd dus om een
van de vele ateliers en kunstgalerijen
te bezoeken.

Grožnjan ligt aan de Parenzana trail. Dit
was vroeger de spoorweg die Triëst 
met Porec verbond totdat ze in de 2e 
wereld-oorlog de sporen weghaalden en
wilden verschepen naar Afrika. Dit is
helaas niet gelukt want de boot met de
sporen zonk in de Middellandse zee.
 
Tegenwoordig wordt het netjes onder-
houden pas gebruikt als fiets-pad. Een
mooie route die je door het  binnenland
van Istrië leidt. Je wordt af en toe er aan
herinnerd dat het een spoorweg was door
de tunnels waar je door heen komt.

GROZNJAN
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MOTOVUN

Boven op de top van een heuvel in het 
binnenland van Istrië ligt het pittoreske
dorpje Motovun. 
 
Een ommuurd stadje vol met steile
stenen straatjes en met een prachtig
uitzicht over het heuvelachtige
landschap vol met wijn en olijfgaarden.
 
Naast het prachtige stadje zelf staat 
Motovun ook nog om iets anders bekend,
de truffel. Truffels zijn erg zeldzaam en
in het gebied rond Motovun zijn er veel
te vinden. 
 
Motovun is inmiddels zelfs wereldwijd
bekend, hier werd namelijk in 1999 de
grootste witte truffel ooit gevonden!
Giancarlo Zigante vond deze truffel 
en besloot hem niet in het buitenland te
verkopen, maar verkocht de truffel 
lokaal en liet alle fijnproevers naar 
Motovun komen. 
 
Dit heeft Istrië en zeker Motovun op de
kaart gezet in de truffel wereld
waardoor er nu veel toeristen en lief-
hebbers naar dit stadje komen. 
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Bijna tegen de grens van Slovenië aan ligt
het kleine dorpje Buzet. Vanaf de 151 meter
hoge heuvel waarop Buzet ligt kijk je uit over
de Mirna vallei en de Mirna rivier. Deze
vallei is erg belangrijk voor Buzet want hier
komen de zeldzame witte truffels voor. 
 
Naast de witte truffel zijn er hier ook veel 
zwarte truffels te vinden en je vindt hier dan
ook heel veel truffel zoekers.
 
Buzet was ooit een onderdeel van het
Venetiaans koninkrijk en dat zie je nog goed
terug aan de gebouwen in de stad. Zo zijn de
bekendste bezienswaardig-heden in Buzet de
grote en kleine poort, die beide in
Venetiaanse stijl zijn gebouwd

BUZET

Ell jaar wordt er in Buzet een
groot truffel festival gehouden. Dit
festival vindt altijd plaats zodra
het truffel seizoen begint, wat
meestal ergens begin September is.
 
Om dit te vieren wordt er elk jaar
een hele grote truffel omelet
gemaakt. Het aantal eieren wat
erin gaan staat gelijk aan het jaar
dat het dan is, dat waren er dit
jaar dus 2019! Bewoners maar ook
toeristen zijn allemaal uitgenodigd
om er een stukje van mee te eten.
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Het stadje Labin ligt in het westen
van Istrië op maar 3 kilometer van de
kust. Vanaf de top van de heuvel kijk je
uit over Rabac, de Adriatische zee en als
je geluk hebt kan je zelfs de Kvarner
baai zien. 
 
Rondom het fort dat boven op de heuvel
staat is de kleurrijke stad Labin gebouwd.  
De gebouwen en paleizen die in barokke
stijl zijn gebouwd worden afgewisseld met
leuke kunstateliers en gezellige cafétjes.

Ooit was Labin het grootste kolen-
mijn centrum van Kroatië, totdat de
antifascistische rebellen hier in 1921
voor korte tijd een eigen republiek
vestigden en een eind maakten aan het
mijnen van de kolen.
 
Op de dag van vandaag is er alleen
nog een mijnmuseum met een replica
van een van de echte mijnen. Met helm
en al wandel je door de tunnels en krijg
je een idee van hoe het leven was als
mijnwerker.

LABIN

25



to do
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Tussen Rovinj en Vrsar ligt het Lim Fjord,
het is eigenlijk niet echt een fjord omdat
de baai is gevormd door de rivier en niet
door een gletsjer zoals bij een echt fjord.
 
Dat maakt de Lim baai niet minder mooi!
Het helderblauwe water wordt omringd
door 150 meter hoge kliffen en is rijk aan
verschillende vis soorten, oesters en
mosselen. 

De Lim baai is een beschermd natuur-
gebied en je mag dan ook niet in het water
zwemmen of vissen. Gelukkig liggen er in
de baai 2 restaurants waar je de heerlijke
delicatesse uit deze baai kan eten. 
 
Restaurant Viking is wat chiquer en echt
een restaurant maar mijn favoriet is 
Tony’s Oyster Shack. De oyster shack is 
een houten huisje op het water dat wordt
omringt door oesterbanken. Je kan er
gewoon even langs gaan en een aantal
super verse oesters bestellen. 

OESTERS ETEN BIJ 
HET LIM FJORD
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In het noordoosten van Istrië,
vlakbij het dorpje Buzet, stroomt

de Rečina rivier. Dit is de officiële
naam, maar de meeste mensen

die in de vallei wonen noemen de
rivier Mirna. In de herfst, wanneer

de sneeuw begint te smelten op
bergen Učka en Ćićarija, vult de

rivier 
zich vol met water. 

 
Het mooiste plekje van de rivier is
te vinden bij het dorpje Kotli. Hier
vormt de rivier watervallen en holt

vormen in steen uit. Deze
ketelachtige vormen hebben het

dorpje Kotli ook zijn naam
gegeven, ketel betekend in het

Kroatisch namelijk katao. 
 

Kotli was ooit het het
belangrijkste economische dorpje

van het gebied. Dit kwam door de
vele watermolens die hier dankzij

de rivier kunnen draaien. De
watermolens waren in gebruik tot

1964 en zijn tot op de dag van
vandaag heel goed 

bewaard gebleven. Vanwege de
geïsoleerde ligging zijn niet alleen

de watermolens goed bewaard
gebleven maar ook het dorpje met

maar liefst 15 huizen heeft zijn
landelijke 19e-eeuwse uitstraling

behouden.

KOTLI
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In het uiterste zuiden van de regio
Istrië ligt het schiereiland Kamenjak.
Vanwege de veelzijdige natuur, indruk-
wekkende kliffen en bijzondere flora &
fauna een beschermd natuur-gebied.
 
Kaap Kamenjak is aan bijna alle kanten
omringd door de kristalheldere zee. De 30
km lange kustlijn bestaat uit hoge kliffen,
meer dan 30 baaitjes en verborgen
stranden. Voor de kust liggen ook nog 11
eilandjes die allemaal onbewoond zijn.
 
Op Kaap Kamenjak is er genoeg te doen,
zo liggen er langs de kust een aantal
mooie wandelpaden en is het
heuvelachtige terrein heel geschikt om te
mountainbiken. 

Voor velen zijn de kliffen die tussen de 3
en 12 meter hoog zijn het hoogtepunt. Je
moet aardig wat lef hebben om daar van
af te springen. En dan niet te vergeten
dat er ook nog is 23 stranden zijn die
zich perfect lenen voor een ontspannen
dagje aan het strand.
 
Kaap Kamenjak ligt op 10 km van
Pula en is te bereiken met de auto of
met de bus vanuit Pula. De bus stopt in
de plaats Premantura waarna je te voet
of met een huur fiets/scooter/ auto het
nationaal park kan bezoeken. 
 
Kom je met de auto zorg dan dat je
vroeg komt er worden elke dag maar een
aantal auto’s toegelaten in het nationaal
park.

KAAP KAMENJAK
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Waarschijnlijk ben je niet bekend met
de Kroatische wijnen, wat ook niet heel
gek is. In Kroatië wordt ontzettend veel
wijn gemaakt en ze hebben een echte 
wijncultuur. De wijnhuizen zijn alleen erg
klein en er worden dus geen grote hoeveel
heden gemaakt waardoor de wijn bijna
niet geëxporteerd wordt. De regio Istrië 
staat ook echt bekend om goede wijn die
hier vandaan komt. 

De bekendste druiven uit deze regio zijn
de Malvazija, Teran en de Muškat. Ook
deze wijnen worden bijna niet geëxpor-
teerd en om ze te proeven moet je dus
hier zijn. 
 
Door de hele regio vind je wijnhuizen 
de een nog mooier dan de ander! Om
de wijnhuizen te bezoeken kan je een
wijntour boeken of je kan zelf bij de 
wijnhuizen langs gaan.

WIJNPROEVERIJ
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n 1891 begon het allemaal met de 
Momjan Muscat maar na jarenlang
hard werken heeft de 3e generatie
nu een unieke manier van wijn-
productie gecreëerd. Wijnhuis
Kabola is het enigste wijnhuis in
Istrië die een ecologische
productie heeft in alle wijngaarden,
met een eco-certificaat voor al hun
wijnen. 
 
De wijnen van Kabola hebben
meerdere prijzen gewonnen en
worden geserveerd in de beste
restaurants over de hele wereld. 
Nog steeds wordt hier de 
Momjan Muscat gemaakt maar 
de beste wijnen van Kabola zijn
Amphorae Teran en Malvazija.
Vanaf het wijnhuis waar je deze
wijnen kan proeven kijk je uit over 
de wijngaarden die op de Štancija-
heuvel liggen. Een uniek uitzicht
vanaf een van de mooiste wijnhuizen
in Istrië!

KABOLA
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Al sinds 1904 produceert Kozlović wijnen
en zijn ze een van de bekendste in Istrië.
Dat ze al zo lang bestaan zou je niet
zeggen als je bij het moderne wijnhuis
aankomt. Ze investeren veel in innovatie
en uitbreiding van het wijnhuis. Zo hebben
ze ook dit nieuwe wijnhuis op een
duurzame manier gebouwd met behulp
van zwaartekrachtrekken en planten op
zowel het dak als de muren. 

Dit is gedaan om zo get gebouw te laten
integreren in het landschap en de natuur
te respecteren.
 
Op het terras met een prachtig uitzicht
over de wijngaarden in de vallei kan je
de wijnen van Kozlovic proeven. De
nieuwe en moderne stijl Malvazija is
frisse en fruitige wijn. In 1998 won
de Malvazija vintage 1997 zelfs de prijs
voor de beste witte wijn in Kroatië!

KOZLOVIC
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Vinarija Rossi

Op de zuidelijk helling van de Mirna vallei, vlakbij het dorpje Groznjan, liggen 
de 12 hectare aan wijngaarden van de familie Rossi. Dit familiebedrijf begon
toen in 1885 de grootvader Rossi zijn eerste wijngaard kocht. Sinds die  dag is 
de familie alleen nog maar bezig geweest met hun wijnen. 
Momenteel produceren ze 50.000 flessen per jaar waarvan de 
favoriet de wijn van de inheemse Malvazija druif is. 
Je kan bij Rossi langsgaan om hun wijnen te 
proberen tijdens een leuke proeverij. Zat er een 
lekker wijn bij, op alle producten in de winkel 
krijg je nu 10% korting, zodat je thuis nog 
even kan nagenieten!
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MENEGHETTI

Het prachtige landhuis van
Meneghetti ligt in het zuidoosten
van de regio Istrië, op 25 minuten
rijden van de stad Rovinj. Naast dat
Meneghetti een prachtig hotel is en
een onwijs goed restaurant heeft,
worden er hier wijnen en olijfolies
gemaakt die al meerdere prijzen
hebben gewonnen.
 
Om de beste kwaliteit wijnen te
maken worden oude tradities
gecombineerd met de kennis van nu.
Naast de inheemse Malvazija druif
wordt er ook gebruik gemaakt van
verschillende internationale druif-
soorten zoals Chardonnay en Merlot.
Doordat de druifsoorten door het
lokale terroir worden beïnvloed
weerspiegelen de wijnen het unieke
karakter van Istrië en blinken ze 
 tegelijkertijd uit in hun kwaliteit.
 
Je kan hier terecht voor een  wijn
proeverij van 3 tot aan 7 wijnen.
Neem je de proeverij van 8 wijnen
dan proef je alle wijnen die hier
worden gemaakt waaronder de wijn
van de inheemse druifsoort
Malvazija en de bekende en heel erg
lekkere Meneghetti red!
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De Collis-wijngaarden bevinden zich in de
westelijke hooglanden van Istrië, dicht bij Rovinj.
Een toplocatie voor het produceren van wijn, een
uniek klimaat, bijzondere druivenrassen en een
lange familietraditie creëerden perfecte
omstandigheden voor het produceren van wijnen
van hoge kwaliteit.
 
Om deze wijnen te proeven kan je langs gaan bij
Collis, waar ze graag een proeverij voor je
verzorgen. Naast wijn maken ze hier ook olijfolie
en ezel melk, die je ook kan proeven tijdens een
proeverij. Collis geeft in de maanden september,
oktober en november 10% korting op de
proeverijen!

Basic tasing
4 wijnen
olijfolie

75 kuna (€10)
 
 

Food tasting 
guided tasting

4 wijnen
olijfolie

homemade snacks, kaas, 
salami, olijven en brood

120 kuna (€16)
 
 

Deluxe tasting
guided tasting + 

tour over wijngaard
5 wijnen

ezel melk
homemade snacks, kaas, 
salami, olijven en brood

160 kuna (€22)

COLLIS WINERY
IN ROVINJ

38



TRUFFLES ZOEKEN

Prodan Tartufi ligt in het binnenland van 
Istrië, bij het plaatsje Buzet. Deze regio is
een waar truffel paradijs.
 
Al 3 generaties lang zoekt de familie
Prodan naar truffels. Dat het een echt
familiebedrijf is merk je goed aan het
enthousiasme en de gastvrijheid van de
hele familie. Daarnaast wordt er ook heel
hard gewerkt want de truffels van Prodan
Tartufi worden de hele wereld over
gestuurd.
 
Naast dat ze hun truffels verkopen aan de
beste restaurants over de hele wereld,
organiseren ze ook truffel huntings. Tijdens
deze truffeljacht laten ze je kennis maken
met dit mooie product en de familie
tradities van de familie Prodan. 
 
Het blijft niet alleen bij vertellen want ze
nemen je ook echt mee het bos in om zelf
de truffels te gaan zoeken en die daarna
te verwerken in de 3 gangen lunch die bij
deze truffelhunt zit inbegrepen.
 
Normaal betaal je voor de truffelhunt €65,
maar aangezien de familie Prodan je 15%
korting geeft in de maanden september,
oktober en november betaal je maar
€55.25 per persoon. Maak je de boeking
met 2 of meer personen dan krijg je ook
een potje Tartufo pesto kado!
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Een unieke manier om de omgeving te
verkennen! Samen met een gids rijd je op
je vespa over de mooiste heuvels en door
de valleien. Je komt langs riviertjes,
olijfgaarden, wijngaarden en prachtige
uitzichtpunten. 
 
Onderweg maak je een stop in een lokaal
restaurant waar er een lunch voor je klaar
staat. De lunch wordt bereid met lokale
producten waaronder natuurlijk
ook truffel!

Van mei t/m oktober organiseert
Montana tours deze Vespa tours door
het binnenland van Istrie. Voor de tour
betaal je in het hoogseizoen 855 kuna
(€112) en in het laagseizoen 755 kuna
(€100). In overleg is het mogelijk om met
twee personen op een scooter te gaan,
hier zit alleen wel een maximaal gewicht
aan verbonden.
 
Om de scooters te mogen besturen moet
je minimaal 18 jaar oud zijn en in het
bezit van een rijbewijs.

VESPA TOUR
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De regio Istrië is echt een walhalla
voor foodies, elke stad of regio heeft
wel weer een eigen lokaal gerecht of 
product. Zo staat het binnenland
van Istrië bekend om de truffels die
hier te vinden zijn. De beste olijfolie 
van het land komt uit het plaatsje 
Bale en in de lente kan je echt overal
verse asperges krijgen. En natuurlijk
niet te vergeten, de vele wijnhuizen die
door heel Istrië verspreid liggen. 
 
De ideale manier om meer te weten te
komen over de lokale producten, de
beste restaurants en tegelijkertijd ook
nog de stad te leren kennen is door
middel van een food tour. 
 
Dat kan met Istrian Gourmet, dagelijks
organiseren ze in de steden Pula,
Rovinj, Porec, Novi Grad en Umag een
foodtour. Een gecertificeerde gids
brengt je tijdens de 3 uur durende tour
langs al de hoogtepunten van de stad.
Onderweg stop je bij 3 verschillende
restaurants waar je steeds 2
verschillende lokale gerechtjes met een
glas wijn mag proeven!
 
Je kan een ticket voor de foodtour
kopen op de website. Vul bij het
afreken de kortingscode NOMAD in en
je krijgt 15% korting!

ISTRIA GOURMET
FOODTOUR
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to eat & drink
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Een van de beste en meest
bijzondere restaurants in de
omgeving is Batelina. Restaurant
Batelina ligt in het plaatsje Banjole,
een aantal kilometer ten zuiden
van Pula. De chef maakt de mooiste
creaties van de meest bijzondere
producten. Niet alleen de meest
voorkomende gedeeltes van de vis
worden gebruikt voor de gerechten
maar ook de gedeeltes die normaal
gesproken weg worden gegooid. Zo
ontstaat er een menu kaart met
gerechten als zeeduivellever, rauwe
rode mul en congerpate.

Voor een snelle hap die ook nog is
er lekker is moet je bij Hook & Cook
in Pula zijn. Van tonijnburgers,
calamari wraps tot aan vistaco’s, het
staat hier allemaal op het menu.
Wat Hook & Cook speciaal maakt
zijn de twee eigenaren die elke dag
zelf de zee op om de vis die wordt
gebruikt voor gerechten te vangen.
Geen diepvries visburgers dus maar
alles vers uit de zee en dat proef je
meteen!  

HOOK & COOK 
IN PULA

BATELINA 
IN BANJOLE
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Bij Da Nonna serveren ze gerechten uit de
continentale keuken, bereid met lokale
producten die er langs de lust van Istrië te
vinden zijn. Denk hierbij aan vis, schaal- en
schelpdieren bereid op verschillende
manieren; pasta (fuži, gnocchi, lasagne,
pasutice ...) met zeevruchten, diverse
wildsauzen; prosciutto, worstjes en varkens
lende (ombolo) en polenta.

Een van de lokale specialiteiten die ze hier
serveren is de Istriesche soep (Istarska supa)
die bestaat uit rode wijn met geroosterd
brood, olie en suiker.
 
In de maanden september, oktober en
november krijg je bij Da Nonna 10% korting
op de rekening bij het vertonen van de
kortingsvoucher!

RISTORANTE DI NONNA
IN FAZANA

45



Mediteraneo

De hotspot van Rovinj! Wat ook wel begrijpelijk is want hoe leuk ziet dit terras eruit!
Leuke vintage tafeltjes, krukjes en kussentjes staan op de rotsen aan de rand 
van het oude centrum van Rovinj. Je drinkt hier lekker cocktails 
of een glaasje wijn terwijl je geniet van de mooiste 
zonsondergangen en het prachtige uitzicht over de zee.
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Na al meerdere succesvolle
vestigingen in Zadar en Zagreb
 komt Cogito nu ook naar Rovinj. 
 
Ze roosteren hier hun eigen
bonen en met zoveel zaken kan
dat alleen maar veel goeds
betekenen. 
 
Naast goede koffie zijn ze ook
goed in het gezellig inrichten
van de koffie tentjes, stuk voor
stuk zien ze er prachtig uit. Zo
ook deze Cogito in Rovinj die is
gevestigd in het Irundo hotel.

COGITO COFFEE 
IN ROVINJ
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Dit terras is echt te leuk, de
verschillende stoeltjes, gekleurde
kussentjes en dat midden in het
oude centrum van Rovinj. 
Trevisol staat bekend om de
lekkere ontbijtjes die je hier kan
eten. Favoriet is het plankje met
verse broodjes, crossaintjes en
jus d'orange

TREVISOL
IN ROVINJ
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De perfecte plek voor
een romantisch dinner! Alles is
bijzonder bij Ulika, de service, het
zilveren bestek, de presentatie
maar vooral de gerechten
zijn bijzonder lekker!

ULIKA -  ROVINJ

Naast dat de locatie, aan de
rand van het oude centrum en
direct aan het water echt
geweldig is kan je hier ook nog is
heel goed eten. 

PUNTALINA -  ROVINJ
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Een van de weinige restaurants
in Istrie met een Michelin ster.

MONTE -  ROVINJ

Naast de lekkere lokale
gerechten die op een originele en
creatieve manier zijn bereid is het
uitzicht ook echt een plus. Vanaf
het terras kijk je uit over de
haven en het oude centrum van
Rovinj.

KANTINON -  ROVINJ



Eerder noemde ik Meneghetti al als een
leuk plek voor een wijnproeverij, maar
ook voor een romantisch diner is dit de
place 2 be. Zodra de zon onder gaat
gaan de sfeerlampjes aan en is het
prachtige landgoed de meest
romantische plek van heel Istrië. Met
mooi weer kan je plaats nemen op het
ruime terras, maar ook bij minder weer
hebben ze een plekje binnen in het
restaurant voor je.

Het restaurant is elke dag geopend voor
lunch en diner. Het menu is gebaseerd
op authentieke en lokale ingrediënten
en wisselt daarom ook per seizoen. 
De prijzen van de a la cart gerechten
liggen tussen de €15,- en €40,-.
 
Op de wijnkaart staan natuurlijk alle
Meneghetti wijnen, maar ook andere
lokale top wijnen. Je kan zelf de wijn
kiezen maar je kan ook voor een wine
pairing gaan zodat je de best
bijpassende wijn bij elke gerecht krijgt.

MENEGHETTI 
RESTAURANT
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Langs een kabbelend beekje, midden
in de wijngaarden en met uitzicht op
de heuvels rond Momjan ligt een van
de beste restaurants van de regio,
Strari Podrum. Een must visit voor
iedereen die
van lekker eten houd!

STARI PODRUM
IN MOMJAN

ZIGANTE 
IN MOTOVUN
Een van de beste restaurants
van Kroatië met op het menu heel
veel truffels! 
Restaurant Zigante ligt net buiten 
Motovun in het dorpje Livade.

Buscina bestaat al meer dan 25 jaar
en maakt na al die jaren iedereen
nog steeds blij met hun traditionele
gerechten die bereid zijn met verse en
lokale ingrediënten. 
 
Midden in het restaurant staat een
openhaard die niet alleen voor 
een huiselijke sfeer zorgt maar waar
ook een aantal van de gerechten op
worden bereid!

KONOBA BUSCINA
IN UMAG



Net buiten de poort van Motovun ligt
het kleine restaurantje Mondo. Niet

de missen want het prachtige gebouw
met de groene luiken valt wel op. 

Op de kaart staan lokale gerechten
en veel truffel gerechten. Aanraders

zijn de eendenlever en de 
carpaccio met truffel!

MONDO IN MOTOVUN
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to stay
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Gelegen in het hart van Istrië, vlakbij Buje
en Grožnjan ligt het middeleeuwse dorp
middeleeuwse dorp Mužolini Donji. Het dorp
en de omgeving waren altijd een geheime
veilige plek voor de lokale bevolking. Vrucht-
bare valleien, zoet water, olijven en wijn,
allemaal voorwaarden voor een goed leven.
 
Op de dag van vandaag is dit nog steeds de
perfecte plek voor een goed leven. Hier vind
je namelijk San Canzian, een authentiek luxe
dorp & hotel, met 24 kamers en suites.
 
Geïnspireerd door het platteland van Istrië,
zijn de kamers en suites ingericht als een
luxe boerderij maar dan met een luxe en
moderne twist. 

De tweepersoons-kamers met een
heerlijk kingsize bed hebben allemaal
een eigen ingang, helemaal corona
proof!
 
Voor lekker eten hoef je de deur niet uit,
een van de beste restaurants van de
regio is gewoon te vinden in het “dorpje”. 
 
Maak je een reservering van min. 3
nachten dan krijg je een 5 gangen diner
met wine pairing in restaurant Luciano
cadeau! Reserveer je een kamer voor 5
nachten of meer dan krijg je 1 nacht
gratis!

SAN CANZIAN VILLAGE 
& HOTEL IN BUJE
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Binnen de oude stenen muren van het
dorpje Grožnjan ligt de het recent
gerenoveerd vakantiehuis Casa Ars
Natura. 
 
Het middeleeuwse stadje is de stad van
de kunstenaars en muziekkanten.
Vanaf het ruime balkon van het huis kan
je dan ook regelmatig genieten van de
mooiste jazzconcerten. Vanuit Groznjan
kan je ook heel gemakkelijk de omgeving
verkennen, het havenstadje Umag ligt op
maar 20 minuten rijden en in dezelfde
tijd rijd je ook naar het prachtige dorpje
Motovun.

Het vakantiehuis is modern ingericht, 
maar past nog perfect bij de oude sfeer
van het dorpje. Er zijn twee slaapkamers
met in beide kamers een tweepersoons 
bed, in de woonkamer is er ook nog een
twee persoons slaapbank te vinden.
Daarnaast zijn er ook nog twee bad-
kamers, een keuken met vaatwasser en 
een woonkamer. Voor een nacht in dit
prachtige vakantie-huis betaal je in het
naseizoen €125 per nacht. Blijf je min. 5
nachten, dan krijg je nu met korting-
svoucher 1 nacht cadeau!

CASA ARS NATURA 
IN GROZNJAN
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Het in de 19e eeuw gebouwde landhuis
diende ooit als toevluchtsoord voor de
Hongaarse en Oostenrijkse soldaten die
in het zuiden van het land een oorlog
uitvochten. Na de oorlog keerde iedereen
weer huiswaarts en jarenlang heeft
niemand meer naar het huis omgekeken
Totdat in 2000 het vervallen huis werd
ontdekt door Miroslav Pliso en zijn vrouw.
Zij kregen het voor elkaar om binnen een
paar jaar het vervallen huis om te toveren
tot een van de beste hotels van de regio.
 
De 9 suites, 30 private residences en de
villa van Meneghetti zijn een van de
meest luxe van Kroatië. Ze hebben zelf
een plekje weten te bemachtigen bij de
prestigieuze Relais & Chateaux groep, die
bestaat uit de meest luxe restaurants en
hotels ter wereld.

Zodra je hier aankomt begrijp je ook wel
waarom. Het landhuis ligt ver weg van de
bewoonde wereld te midden van de wijn-
gaarden en olijfbomen. Voordat je het
terrein kan betreden moet eerst de grote
poort voor je worden geopend, zodra je
eenmaal binnen bent staan alle deuren
voor je open. De filosofie van Meneghetti
is dan ook ‘be free to leave all the life’s
burden behind you, once you enter the
estate’.
 
Naast het prachtige hotel heeft
Meneghetti ook een eigen wijnhuis. Ben je
benieuwd naar de wijnen van Meneghetti?
Dan heb ik goed nieuws voor je, bij elke
reservering voor het Meneghetti hotel
krijg je nu een wijnproeverij cadeau! De
proeverij vind plaats in de net nieuwe
tasting room op het Meneghetti
landgoed. 
 
 

HOTEL MENEGHETTI
IN BALE
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HOTEL LA GRISA

Dit hotel en restaurant ligt aan de
rand van het pittoreske dorpje Bale.
Zodra je het dorpje in wandelt zie je
het prachtige roze gebouw al staan.
Aan de voorkant van het hotel ligt het
terras van het restaurant, vanwaar je
uitkijkt over de heuvels en het dorpje. 
 
Bij het hotel/restaurant hoort nog een
terras, deze ligt op een pittoreske
binnen plaatsje tussen de prachtige
oude huizen van Bale. 
 
Beide een prachtige plek voor een
romantische avond uit. Het restaurants
zelf is een van de beste van Istrië en is
vooral gespecialiseerd in visgerechten
die ze combineren met de beste 
Kroatische wijnen.
 
Vanaf het restaurant kan je zo rollend
je ben in. Je hebt hier de keus uit een
kamer of een appartement waar je
met twee tot vier personen kan
verblijven. 
 
Voor de liefhebbers is er ook nog een
spa met binnenzwembad, sauna, turks
stoombad en massages 

59



60



Het kleine en charmante Heritage Hotel
Chersin ligt in het oude centrum van het
prachtige vissersstadje Fažana, tegenover
het Brijuni Islands National Park in een
500 jaar oud gebouw dat wordt
beschermd door UNESCO en op slechts
100 meter van de zee en de prachtige
stranden.
 
De stijl van het oude pand hebben ze ook
terug laten komen in de kamers. De oude
stijl wordt gecombineerd met moderne
faciliteiten zoals airconditioning, tv,
telefoon, wifi, kluisje en een minibar.

De kamers zijn geschikt voor twee
personen en per nacht, incl. ontbijt betaal
je €120 (sept t/m okt). Speciaal voor jou
geeft Hotel Chersin 15% korting je verblijf!
Met deze kortingsvoucher (zie einde  
e-book) betaal je per nacht maar €102,-.
 
 

HOTEL CHERSIN
IN FAZANA
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Villa Umag is een gloednieuwe villa die
plaats biedt aan 10 gasten. De villa heeft
twee verdiepingen, met op de begane
grond vier slaapkamers die heerlijk koel
zijn in de warme zomer-maanden. 
 
Op de eerste verdieping is er nog een
slaapkamer te vinden, plus de
woonkamer en keuken. Elke slaapkamer
heeft een eigen badkamer direct aan de
kamer. 
 
De kamers beschikken ook allemaal over
een koelkastje en kluisje. Drie van de vijf
kamers hebben ook nog eens balkon met
een prachtig uitzicht op zee en het stadje
Umag. Kom je met de auto dan kan je
die gratis bij de villa parkeren. 
 

VILLLA UMAG De villa staat in het pittoreske havenstadje
Umag. Het stadje, de stranden, restaurants
en winkeltjes zijn allemaal op loopafstand
van de villa.
 
Vanuit Umag kan je ook heel makkelijk de
omgeving verkennen, binnen 15 minuten ben
je al in de beste wijnregio van Kroatië en
Rovinj is zo’n 30 minuten rijden.
 
In de maanden september, oktober en
november krijg je 10% korting op je verblijf
in deze villa! Wil je de villa reserveren stuur
dan een mailtje naar info@villaumag.com
en vermeld daarbij de kortingscode:
NOMAD.
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Twins Idola Apartment
in Pula
 
Irundo Tre Porte
in Rovinj
 
Seafront Palazzo
in Rovinj
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Lemechi
in Labin
 
Apartments Forum
in Pula
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ADRESSEN &
TELEFOONNUMMERS

Stube Constantini 7
52210 Rovinj
+385 1 8895 433
hello@irundo.com

IRUNDO

I

Setaliste Vladimira Gortana 18A
52470 Umag
+385 52 770 304
info@istriagourmet.

ISTRIA GOURMET

Piazza grande 8
52212 FažanaIstra 
+385 95 398 5350
hotelchersin@gmail.com

RISTORANTE DA NONNA

D

Bajkini 16
52447 Vižinada
+38 91 6138949
vissit@vinerijarossi.com

VINERIJA ROSSI

R
La Grisa 23 
52211 Bale
+385 52 824 501
info@lagrisa.hr

HOTEL LA GRISA

L

Šetalište San Marco
52220 Labin
+385 91 530 3356

LEMECHI

Constantinijeve stube 2
52210 Rovinj
+385 91 141 3405

TREVISOL

T

Pula

TWINS IDOLA

Kapitolinski trg 2
52100 Pula
+385 98 653 735

FORUM APARTMENTS

F
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Livade 7
52427 Livade
+385 52 664 302
info@livadetartufi.com

ZIGANTE

Z

Praščari 43 
52420 Buzet
+385 91 551 2796
info@prodantartufi.hr

PRODAN TARTUFI

P

Ul. Sv. Križa 38
52210, Rovinj
+385 52 813 186

LA PUNTALINA

Ul. Sv. Križa 24 
52210 Rovinj
+385 91 532 8357

MEDITERRANEO

M

+385 91 587 2847
info@montonatours.com

MONTANA TOURS

lBarbican ul. 1 
52424 Motovun
+385 52 681 791
ivasicklaudio@gmail.com

MONDO

Stancija Menegeti 1
52211 Bale
+385 52 528 800
winery@meneghetti.hr

MENEGHETTI

Ul. Montalbano 75 
52210 Rovinj
+385 52 830 203
restaurant@monte.hr

MONTE

Kanedolo 90 
52460 Buje
+385 52 779 208
info@kabola.hr
 

KABOLA

K

Obala Pina Budicina 18
52210, Rovinj
+385 52 816 075
kantinon@maistra.hr

KANTINON

Vale Momjan 78
52460 Buje
+385 52 779 177
info@kozlovic.hr

KOZLOVIC

Ul. Sergijevaca 18 
52100 Pula
+385 1 5810 121

HOOK & COOK

H
Čimulje 25
52100 Banjole
+385 52 573 767

BATELINA

B

Buščina 18 
52470 Umag
+385 52 732 088
info@konoba-buscina.hr

BUSCINA

Stolarska 1
52429 Grožnjan
+385 98 874 319

CASA ARS NATURA

C

Piazza grande 8
52212 FažanaIstra
+385 95 398 5350
hotelchersin@gmail.com

HOTEL CHERSIN

Zdenac 9 
52210, Rovinj
info@cogitocoffee.com

COGITO COFFEE

Sarižol 11
52210 Rovinj
+385 98 944 8970
stancija.collis@gmail.com

COLLIS

Ulica Via Parenzo 6
52210 Rovinj
+385 98 929 7541

ULIKA

U

Ul. Miroslava Krleže 6 
52470 Umag
+385 52770319
info@villaumag.com

VILLA UMAG

Mužolini Donji 7
52460 Buje
+385 99 302 0000
info@san-canzian.hr

SAN CANZIAN

S

Ulica Vladimira Švalbe 31 
52210 Rovinj

SEAFRONT PALLAZO

Most 52
52462 Merišće
+385 52 779 152
stari.podrum@gmail.com

STARI PODRUM


