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SPLIT - STARI GRAD (HVAR)

Vertrektijden 19/7:
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 20.30

Duur:
2 uur

Kosten:
39 kuna (€5) per persoon
460 kuna (€61) per auto

VEERBOTEN

STARI GRAD (HVAR) - SPLIT

Vertrektijden 24/7:
05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.00

Duur:
2 uur

Kosten:
39 kuna (€5) per persoon
460 kuna (€61) per auto



BESTEMMINGEN



SPLIT
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Het is beste een stukje rijden naar Split. Aangezien jullie
met ze 6en zijn en met 2 auto's (denk ik?), is het mogelijk
om het in een keer te rijden. Jullie kunnen het beste rond
02.00 's nachts vertrekken, dan komen jullie als het goed
is aan het begin van de avond aan in Split! 



SPLIT
De stad Split is na Zagreb de grootste stad van Kroatië en 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
veel van de eilanden. De stad zelf is ook zeker een bezoekje

waard! Je vindt er een historisch centrum, gezellige
restaurantjes en barretjes, een bruisend nachtleven en een

mooie brede boulevard met palmbomen voor het echte
vakantiegevoel.
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Een bijzondere bezienswaardigheid in Split is het Paleis
van Diocletianus dat in de 4e eeuw werd gebouwd en
sinds de jaren 70 op de werelderfgoedlijst
van UNESCO staat. 
Het paleis is niet moeilijk te vinden, zodra je door de
stadspoorten loopt sta er direct middenin.
Het paleis strekt zich uit over meerdere straten in het
centrum van Split, je waant je echt even in een
Romeinse stad. Neem hier ook een kijkje in de avond,
het hele paleis wordt dan mooi verlicht. Naast het
paleis boven de grond zijn ook de kelders te bezoeken.
Misschien heb je deze kelders al wel is voor bij zien
komen op tv. Ze zijn namelijk gebruikt als decor van
een aantal scenes in de serie Game of Thrones.

PALEIS VAN
DIOCLETIANUS



Wat zo fijn is aan de stad Split is, de stad ligt direct
aan de zee! Je kan dus naast de stad bekijken ook 
even ontspannen op het strand! Mijn favoriete strand 
is Kasljun beacht. Vanaf het strand heb je een prachtig
uitzicht over de zee en de Marjan heuvel. Hier vind je
ook Joe’s Beach Lounge & Bar, ideaal voor als je toe
bent aan een dagje luxe. Hier huur je de beste
ligbedjes van Split en je hoeft deze ook niet meer 
te verlaten aangezien je drankjes en hapjes vanaf 
je bent kunt bestellen.

JOE BEACHCLUB



Net iets buiten Split, in het
dorpje Podstrana ligt beachclub Gooshter. 
Je kan hier de hele dag op een bedje aan
het strand liggen of heerlijk lunchen in 
het restaurant waar echt een hele chille
beachvibe hangt. 

GHOOSTER



Where to eat ?

MAZGOON

Dit restaurant ligt op een van de
mooiste plekjes van de stad, midden
in het paleis van Diocletianus. 
Je eet hier heerlijke gerechten met
bijzondere namen als “slooooow
roasted lam” & “small, but cute,
salad”.

BOKERIA

Bokeria is open sinds 2015 en sinds
dien 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!

ZOI

Dit is een van de beste restaurants
van Split. Niet alleen het eten is
heel goed maar ook het uitzicht
vanaf het terras is echt uniek. 
Het terras ligt aan de rand van het
paleis van Diocletianus met uitzicht
op de zee en de boulevard.

ZERU

De lekkerste ontbijtjes van Split eet
je bij Zeru. Op de menu kaart
staan verschillende eiergerechten
en de french toast, die je echt moet
proberen! ’s Avonds wordt dit
gezellige restaurantje omgetoverd
tot wijn bar!

CIRI CIRI BELLA

Het terras met open keuken ligt
aan een romantische binnenplaats
vol met citroenbomen. 
De producten die ze gebruiken,
zoals aardappelen, honing, fruit,
eieren, kaas en pršut zijn van hun
eigen boerderij.



HVAR
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Om op het eiland Hvar te komen moet je de veerboot 
nemen. Deze vertrekt zo'n 6 keer per dag vanuit de haven
in Split. Na 2 uur varen komt de boot aan in Stari Grad
op het eiland Hvar. Je kan in Stari Grad verblijven maar
aangezien jullie volgens mijj wel van wat gezelligheid
houden raad ik aan om door te rijden naar Hvar stad. 
Dit is ongeveer 30 minuten rijden vanaf Stari Grad.



HVAR
Hvar stad is de plek waar je moet zijn voor

gezelligheid! Je vindt er de leukste restaurants,
barretjes en de beste feestjes in de vele beachclubs

die rond Hvar stad liggen. Daarnaast is Hvar stad ook
echt een prachtige stad die wordt omsingeld door de

stadsmuren uit de 13e eeuw.
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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. Net naast de Hula Hula bar 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..

HULA HULA BAR
&
FALKO BAR



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.

BONJ LES BAINS



Where to eat ?

LOLA

De place to be in Hvar stad, en dus
is reserveren noodzakelijk! 
Je eet hier gerechtjes in ‘tapas style’,
wat dus betekend delen en lekker
veel proeven

CAPERASA

Op het prachtige dakterras met
uitzicht over Hvar stad en de Sv.
Stephan kathedraal worden de beste
traditionele gerechten met een
moderne twist geserveerd.

FIG

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.

ODOS

Net open, super hip, een gezellige
sfeer, goede muziek, heerlijk eten
en geweldige cocktails!

KO DOMA

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



Where to drink ?

CLUB PARK BAR

Ik denk dat deze foto op rechts meer
zegt dan duizend woorden. Het
fotogenieke terras dat ook nog eens
een hele gezellige plek is voor een
hapje en een drankje.

VINTAGE

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.

VUNETOVO BREWERY

In Kroatië zijn er maar een paar
speciaal bier brouwerijen te vinden.
Super leuk dus om de brouwerij te
bezoeken voor een tour en natuurlijk
om een biertje te proeven.

CARPE DIEM

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. 

TERACCA BAR

Elke avond wordt op een dak aan het
piazza plein een heel terras opgebouwd.
Binnen no time staat er een gezellige
rooftopbar waar je tot in de late 
uurtjes terecht kunt voor een drankje



PAKLENI
EILANDEN
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De Pakleni eilanden liggen direct voor Hvar stad. Het is
een eilandengroep die bestaat uit meerdere eilanden
waarvan Sveti Klement, Marinkovac en Jerolim de
grootste zijn. Je vindt er ontelbaar veel kleine baaitjes
met kristalhelder water en mooie stranden, die je vaak
helemaal voor jezelf hebt! Ook zijn er een aantal
"drukkere" baaien met leuke beachclubs. Je kan vanuit
Hvar stad een taxibootje nemen naar de eilanden of je
huurt een bootje en vaart er zelf naar toe.



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.

RENT A BOAT



Vanuit Hvar kan je het eiland ontdekken
met de auto, 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 verfrissen-

de duik kan nemen. Op de weg terug gaat
precies de zon onder, heel bijzonder om dit

vanaf het water te bekijken!

ZEIL TOUR



Where to eat ?

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.
Je kan hier terecht voor een lunch met
verse vis uit de zee of alleen voor een
drankje!

LAGANINI

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!

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.

CARPE DIEM BEACH

Overdag kan je hier op een ligbedje
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, DJ's draaien
de beste hitjes, er wordt gedanst tot
in de vroege uurtjes.



HVAR
Niet alleen Hvar stad is mooi, maar het hele eiland is

geweldig! Vanuit Hvar stad kan je makkelijk meerdere
stranden in de omgeving bezoeken zoals de stranden
Pokonji dol, Mekicevica, Zarace en Dubovica. Bij deze
stranden liggen ook een aantal hele leuke beachclubs

waar je kan stoppen voor een lunch of een drankje!
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Achter de wijk Krizna Luka ligt het
Pokonji Dol strand, het populairste stads
strand van Hvar stad. 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.

POKONJI DOL
STRAND



Wandel je vanaf Pokonji Dol naar het Mekiceviva
strand (naast het Pokonji Dol strand), dan kom je nog

voordat je het strand 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



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.
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.

BEACH GARDEN
ZARACE



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!

DUBOVICA
STRAND



HVAR
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Het binnenland van Hvar is ook zeker de moeite waard.
Vroeger was dit de plek op het eiland waar het geld
verdiend werd. Er werden hier vooral olijven, druiven en
lavendel 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. 



Het eiland Hvar kent een lange wijntraditie
en dit is goed te merken aan de vele

wijnmakers die je op het eiland tegenkomt. Je
kan de verschillende wijnhuizen zoals

Dubokovic, Tomic en Caric zelf bezoeken
maar je kan ook kiezen voor een

georganiseerde tour. 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!

WINE TASTING



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.
Tot een aantal jaar geleden een groepje lokale
bewoners het dorpje nieuw leven inbliezen. 
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! 

Bij dit restaurant genaamd Zbondini kan niet alleen
heel goed eten, maar je kan er ook een kookles volgen!
Je leert hier de lokale gerechten op een authentieke
manier te bereiden. Nadat je de gerechten hebt bereid
moeten ze natuurlijk ook op gegeten worden, dat 
doe je op het terras van Zbondini, met een 
glaasje wijn en een prachtig uitzicht!

COOKING CLASS



Op de Stari Grad vlakte, die bij de stad Stari Grad ligt,
is agroturismo Hora te vinden. 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!

AGROTURISMO
HORA



NAAR HUIS
Om terug naar België te rijden moet je eerst de

veerboot van Hvar naar Split nemen. Dit is dezelfde
lijn als die jullie op de heenweg hebben genomen, van
Stari Grad naar Split. Vanaf Split is het dan nog 1700

km terug naar België rijden.
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ACCOMMODATIES
SPLIT



Dit appartment met drie slaapkamers en twee
badkamers ligt net buiten het centrum van Split
en echt vlak bij de haven vanwaar de veerboot
vertrekt. Het centrum is niet ver, je kan er
gewoon nog naar toe lopen! Bij de
accommodatie kan je parkeren, hier betaal je
wel €15 per nacht voor.

RETRO LIVING ROOM
APARTMENT

€175,- per nacht



Dit nieuwe en modern ingerichte appartement
beschikt over drie slaapkamers, een keuken met
vaatwasser, een badkamer, een extra wc en een
prachtig uitzicht over Split. Het appartement ligt
wel eens stukje uit het centrum, maar het
voordeel is wel dat je hier gratis op straat kan
parkeren. 

LUXURY 3 BR APT WITH SEA
VIEW

€105,- per nacht



ACCOMMODATIES
HVAR



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!

OLD TOWER

€234,- per nacht



DIt huis bestaat uit drie verdiepingen, met op de
begane grond de woonkamer en een badkamer,
op de tweede verdieping twee slaapkamers en
op de derde verdieping is de master bedroom
met nog een badkamer te vinden. Het huis ligt
ook op een hele goede locatie, op maar 100
meter van het centrum. 

MODERN 3 BEDROOM
HOUSE

€198,- per nacht


