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T H E  N O M A D  L I F E



DE REIS NAAR KROATIE





Het is om precies te zijn 1350 km rijden vanuit Nederland naar de eerste bestemming
in Kroatië. Zoals je zelf al aangaf is het dan wel handig om onderweg te overnachten.
De beste plek om dit te doen is tussen München en Villach. Je bent dan net over de
helft, dus een goed moment om even op te laden. 

De route die ik adviseer om te rijden is via Frankfurt Stutgard, München, Villach,
Ljubljana en dan bij Karlovac de grens naar Kroatië over te steken.

Om door Oostenrijk te rijden heb je een Autobahnvignet nodig. Er is een vignet voor
10 dagen, maar dat is net te kort, je hebt dus die van 2 maanden nodig, deze kost
€27,40. Het vignet is te koop bij de ANWB in Nederland, de Oostenrijkse
grensovergang en bij tankstations in Duitsland en Oostenrijk. Ook voor Slovenië heb je
een vignet nodig, deze is een maand geldig en kost €30,-. Dit Vignet kan je kopen bij
het tankstation bij de grensovergang. 

Naast dat je in Oostenrijk voor de snelweg betaald moet je ook nog voor de tunnels
betalen, zoals de Tauerntunnel (€12) en de Karawanketunnel (€7,40).   

Je kan het vignet voor Oostenrijk en tol voor de tunnels in Oostenrijk ook al online
kopen, dit kan op de volgende website: https://www.asfinag.at/toll/vignette/ 

MET DE AUTO



DE ROUTE



1 Plitvice

2 Plitvice

3 Split

4 Hvar

5 Hvar

6 Hvar

7 Sibenik

8 Sibenik

9 Pag

10 Rovinj

11 Rovinj

Motovun

Motovun

12

13



ITINERARY



ROUTE AFSTAND OVERNACHTENDATUM

Nederland - Duitsland/Oostenrijk

Duitsland/Oostenrijk - Plitvice 

Plitvice

Plitvice - Split

Split - Hvar

Hvar

Hvar

750 km   |   8 uur

600 km   |   7 uur

50 km   |   1,5 uur

240 km   |   2,5 uur

Duitsland/Oostenrijk

Plitvice

Plitivice

Split

Hvar

Hvar

Hvar

31-07

01-08

02-08

03-08

04-08

05-08

06-08



Sibenik

Sibenik - Pag

Pag - Rovinj

Rovinj

Rovinj - Motovun

Motovun

Motovun - Nederland

140 km   |   2,5 uur

230 km   |   4 uur

1260 km   |  13 uur

Sibenik

Pag

Rovinj

Rovinj

Motovun

Motovun

08-08

09-08

10-08

11-08

12-08

13-08

14-08

55 km   |   1 uur

07-08 Hvar - Sibenik Sibenik

135 km   |   1,5 uur



SPLIT - STARI GRAD

Vertrektijden 4/8:
06.00, 08.30, 11.00, 14.30, 
20.30

Duur:
2 uur

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

ZIGLJEN (PAG) -
PRIZNA

Vertrektijden 10/8:
06.00, 07.30, 09.00, 10.00, 11.45, 12.45,
13.45, 15.30, 17.00, 18.45, 20.00, 21.30 

Duur:
15 minuten

Kosten:
14 kuna (€1,85) per persoon
134 kuna (€18) voor de auto

VEERBOTEN

SPLIT - STARI GRAD

Vertrektijden 7/8:
05.30, 08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.00

Duur:
2 uur

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



BESTEMMINGEN



PLITVICE
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Na een rit van meer dan 1300 km komen jullie aan op 
de eerste bestemming! Niet zomaar een bestemming maar
één van de hoogtepunten van Kroatië, de Plitvice meren!
Om het park te bezoeken heb je wel echt een hele dag
nodig, dit kan je dan ook beter pas de volgende dag doen.
Mochten jullie niet al te moe zijn van de reis en alvast 
wat van Kroatie willen zien dan kunnen jullie het plaatsje
Rastoke bezoeken. Rastoke wordt ook wel "klein Plitivce"
genoemd vanwege de vele watervallen die er te vinden
zijn. Vanaf Plitvice is het een half uurtje rijden naar
Rastoke.



Rastoke staat bekend om de watermolens die hier te
vinden zijn. De eerste molen werd gebouwd in de
17e eeuw, er volgenden er al snel meer en dit liep op
tot 22 molens. In deze tijd werden molens nog
aangedreven door mensen of dieren, de molens
in Rastoke die door water werden aangedreven waren
daarom erg bijzonder. De molens werden gebruikt om
meel te maken van maïs, rogge, gerst, gierst en haver.
Bijna al het meel werd verkocht maar natuurlijk
gebruikten de inwoners van Rastoke zelf ook een deel.
Met het meel en een beetje water van de Slunjčica
rivier maken ze hier het bekende Rastoke brood. De
molens werken bijna allemaal nog, voor een kleine
vergoeding laten ze je graag zien hoe de draaiende
molen eruitziet en soms kan je zelfs een zakje meel
kopen.

DE MOLENS
VAN RASTOKE



Where to eat ?

AMBAR

Sinds 2019 zijn Slunj en Rastoke een culinaire aanwinst rijker. Onder
de ruïnes van het fort in Slunj is het moderne restaurant Ambar 
gebouwd. De bekende Kroatische chef Mate Janković bereid hier de
lekkerste traditionele gerechten met een moderne twist voor je.

KONOBA POD RASTOCKIM KROVOM

Je waant je echt even terug in de tijd zodra je Pod rastočkim krovom 
betreedt. Niet alleen door het oude pand en de inrichting maar ook door de
menu kaart. Je eet hier traditionele gerechten zoals forel, huisgemaakte
strudel en het bekende Rastoke brood.



PLITVICE
Tijdens een vakantie in Kroatië mag een bezoek aan

de Plitvice meren en watervallen niet ontbreken!
Plitvice staat bekend om de 90 prachtige watervallen,
de 16 smaragdgroene meren en de ongerepte natuur.
Vanwege deze bijzondere natuur hebben de Plitvice

meren dan ook de status nationaal park gekregen. Het
park heeft een oppervlakte van bijna 300m2, wat net

zo groot is als 2 keer de oppervlakte van Texel!
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SPLIT
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Vanaf Plitvice is het zo'n 2,5 uur rijden naar 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. Een bijzondere
bezienswaardigheid in Split is het Paleis van Diocletianus. Dit
paleis trekt zich uit over meerdere straten in het centrum
van Split, je waant je echt even in een Romeinse stad.



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



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
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 mij wel van wat gezelligheid houden raad ik
aan om door te rijden naar Hvar stad.Dit is ongeveer 30

minuten rijden vanaf Stari Grad. 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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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



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



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



Wil je meerdere plekken 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



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



SIBENIK
Je verlaat het eiland Hvar weer op

dezelfde manier als dat je er gekomen bent,
eerst naar Stari Grad en dan de veerboot naar Split.

Vanaf Split is het nog een uurtje rijden naar de
stad Sibenik. Naast dat Sibenik een prachtige

oude stad is vind je hier ook de Krka watervallen!
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In het autovrije centrum van Sibenik vind je 
talloze kleine straatjes die je naar de mooiste kerkjes
en monumentale panden leiden, zoals de bekende 
St. Jacob Kathedraal. Tijdens de Joegoslavië oorlog
raakte de toen nog vrij onbekende St. Jacob
Kathedraal zwaar beschadigd. Na de oorlog is
de Kathedraal met behulp van buitenlandse experts
weer helemaal opgeknapt en pas toen kwamen ze
erachter hoe mooi en bijzonder deze Kathedraal is.
Hij is namelijk gebouwd zonder ook maar 1 spijker,
stukje hout of ander bevestigingsmateriaal 
maar alleen van met stenen.

SIBENIK



Where to eat ?

PELEGRINI

Er wordt gezegd dat dit een van de
beste restaurants van Kroatië is!  
De gerechten die worden geserveerd
zijn traditioneel maar met een 
moderne twist. Het terras ligt
midden in de stad en is de perfecte
plek voor een romantische avond uit

NAMALO

In de ochtend een leuke plek voor je
koffietje en een lekker ontbijtje en in
de avond drink je hier
verschillende lokale wijnen en speciaal
biertjes. Op de kaart hebben ze een
aantal borrelhappen staan maar geen
hele gerechten.

SHE BISTRO

Overdag eet je hier de lekkerste 
ontbijtjes. Op de menukaart staan
smoothiebowls, gepocheerde eieren
en falafel bowls, allemaal even
lekker. Kom ook zeker ‘s avonds
even terug, dan is namelijk de bar
op het dakterras geopend.

AMBASADA BY
BIBICH

Heb je geen plekje meer kunnen
bemachtigen bij het wijnhuis van
Bibich? Niet getreurd, je kan nog
steeds de heerlijke Bibich wijnen
drinken bij de gezellige wijnbar
in de haven van Skradin.

KONOBA
DALMATINO

Een van de beste restaurants
in Skradin en de beste plek om de
bekende Skradin Risotto te eten.
Elke chef heeft zijn eigen geheime
recept voor deze risotto die een
bereidingstijd van wel 12 uur heeft.



SIBENIK
Wat Sibenik tot een unieke en hele leuke bestemming
maakt is dat de bekende Krka watervallen op maar 15
minuten rijden van de stad liggen. Je hebt hier dus de

ideale combinatie van stad, lekker eten, strand en
natuur! Jullie zijn natuurlijk al naar Plitvice geweest,
dus mochten jullie de watervallen wel gezien hebben

dan heb ik ook nog een aantal tips voor andere 
leuke activiteiten in de regio
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De sprookjesachtige groene oase vol met
watervallen, meren en kleine beekjes is een 
van de mooiste plekken van Kroatië. Er zijn
verschillende wandelroutes die je langs de 
mooiste plekjes van het park brengen zoals 
de grootste waterval de Skradinski Buk. 
Het nationaal park heeft twee ingangen, 
een in het dorpje Skradin en een bij het dorpje 
Lozovac. Ga je het park in bij de Skradin ingang
dan moet je het eerste stukje met een boot. 
Bij de Lozovac ingang wordt je het eerste 
stukje met de bus gebracht.

KRKA WATERVALLEN



Het oude stadje Skradin, met smalle stenen
straatjes, trappetjes, kerkjes en een

prachtige jachthaven ligt tussen Sibenik en de Krka
watervallen in. Je vindt hier ook een van de

ingangen van het nationaal park. Voor veel mensen
is dit ook de enigste reden om Skradin te bezoeken,

wat erg zonde is.Het oude stadje Skradin, met
smalle stenen straatjes, trappetjes, kerkjes en een
prachtige jachthaven is zelf namelijk ook een hele

leuke bestemming!

SKRADIN



Voor elke wijnliefhebber is dit wijnhuis echt een
must visit. Bibich staat bekend als een van de beste
wijnhuizen van Kroatië! Het wijnhuis ligt op 15 min
rijden van Skradin, in het dorpje Plastovo. De rit
ernaartoe, die je door de schilderachtige wijnregio
brengt is al een ervaring op zich. Het is mogelijk
om hier een wijnproeverij te doen of een flesje voor
thuis te kopen. 
Wil je echt de complete ervaring ga dan voor
het lunchmenu (€150) of het diner menu(€300). 
De 9 gangen worden gecombineerd met de beste 
Bibich wijnen, een van de beste culinaire ervaringen
in Kroatië. Wil je hier een plekje bemachtigen
reserveer dan moet je wel op tijd reserveren! 

BIBICH WINERY



HET EILAND PAG
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Aangezien jullie van eten en drinken houden dacht
ik dat het misschien wel leuk is om een tussenstop te
maken op het eiland Pag, dat kan hier namelijk heel
goed!. Vanaf Sibenik rijden jullie naar het noorden
van Kroatië, naar de regio Istrie. Dit is best een stuk
rijden, zeker 4/5 uur. Vandaar dat een tussenstop
niet verkeerd is. Het eiland Pag ligt op de route en
is goed ter bereiken aangezien het eiland
doormiddel van een brug aan het vaste land 
is verbonden!



Het eiland Pag is het op twee na grootse eiland 
in de Kvarner baai. Zodra je op het eiland
aankomt, valt het bijzondere landschap gelijk op.
De Bura wind, die vanuit het binnenland over het
eiland waait, zorgt ervoor dat er op Pag weinig
begroeiing te vinden is. Door deze wind wordt er
veel zout zeewater over het eiland geblazen. Er
bevinden zich op Pag veel zoutvlaktes, waar het
speciale Pag zout wordt gewonnen. De 30.000
schapen die op het eiland leven, krijgen dit zout
binnen door het eten van het zoute gras. Dit geeft
het lamsvlees en de schapenkaas de bijzondere
zoute Pag

HET EILAND
PAG



De beschermde kaas van Pag heet Paski Sir en heeft
een bijzondere zoute smaak. Deze zoute smaak komt

door het zoute zeewater dat het eiland op wordt
geblazen en zo op het gras dat de schapen eten

terecht komt. De kaas van deze schapen is dus ook
een stuk zouter dan normaal. De lekkerste kaas

proef je bij kaashuis Gligora. Voor 12 euro kan je
hier een ‘tour & tasting‘ doen. 

PASKI SIR



Net buiten Stara Novalja ligt het hotel,
restuarant en wijnhuis Boskinac. Een plek die

elke foodie en wijnliefhebber niet mag
missen. In het wijnhuis wordt er wijn gemaakt

van de Gegic druif, die alleen op het eiland
Pag te vinden is. De wijn kan je proeven

tijdens een wijnproeverij of tijdens een lunch
of diner in het prachtige restaurant!

BOSKINAC



Vlakbij het plaatsje Metajna lig strand Rucica. Er is
parkeerplaats iets voor het strand, maar het laatst

stukje is alleen met de voet te bereiken, dit pad
loopt namelijk door de canyon. Rucica is een half

kiezel, half zandstrand en het water is super helder
en blauw, met op de achtergrond de bergen met het

kale maanlandschap. Er zijn niet veel faciliteiten
op Rucica Beach, alleen een klein barretje waar je

een koud drankje en een hamburger kunt kopen.

RUCICA STRAND



Where to eat ?

ZYAKA BEACHBAR

Aan het strand bij Stara Novalja 
ligt de leuke beachbar Zyaka. De
beach bar bestaat uit 2 delen, een 
loungebar en een restaurant. 
Bij de loungebar liggen zitzakken 
op het strand en loungebedden op
de houten vlonder aan het water.

KOKOPELLI EBACHBAR

Deze gezellige beachbar ligt aan het
strand bij het plaatsje Simuni. Vooral
tijdens de zonsondergang is dit een
populaire plek, je hebt namelijk een
perfect uitzicht over de zee waar de
zon in zakt.

KONOBA BILE

Een top plek om te borrelen en te
eten. Dit restaurant is vooral bekend
bij de locals en je waant je zo 100
jaar terug in de tijd. In het smalle
steegje staan oude wijntonnen waar
iedereen geniet van de goede wijn
en het lekkere eten.

NA KANTINE

Ze serveren hier ook lekkere Pag
klassiekers als lamsvlees en de
bekende kaas van eiland. Af en
toe hebben ze naast de kaart
ook wilde asperges waarmee ze
de lekkerste gerechten maken!



ROVINJ
Na een korte stop op het eiland Pag is het tijd om

door te rijden naar de regio Istrie! Om van het eiland
Pag naar het vaste land te komen moeten jullie de
veerboot nemen. Dit is maar een klein stukje en de

veerboot doet er dan ook maar 15 minuten over. Rovinj
ligt in de regio Istrie, een prachtige stad en een regio

waar heel veel te doen is. Het oude centrum van
Rovinj lag ooit op een eiland, inmiddels hebben ze dit
eilandje "vast gemaakt" aan het vaste land. Het is een

super mooi centrum vol met smalle straatjes en hele
fotogenieke plekjes!
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Where to eat ?

LA PUNTALINA

Naast dat de locatie van 
La Puntulina echt geweldig is 
(direct aan zee) kan je hier ook 
nog is heel goed eten. Ze zeggen 
wel dat het een van de beste
restaurants van Rovinj is.

ULIKA

De perfecte plek voor een 
romantisch dinner! Het knusse
restaurantje ligt een beetje 
verstopt in een steegje en heeft
een mini terras met 2 tafeltjes.

TREVISOL

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. 

MEDITERANNEO

Dit super leuke barretje ligt in het
oude centrum van Rovinj. Om
precies te zijn aan de rand van het
centrum. Vanaf het terras heb je
perfect uitzicht op de mooiste
zonsondergangen. 



ROVINJ

1 1

De stad Rovinj is echt prachtig en je kan echt uren
lang wandelen door de smalle straatjes in de oude
stad. Maar de omgeving van Rovinj is ook echt heel
mooi! Het is daarom ook echt een aanrader om de
auto te pakken en een aantal andere plekjes in de
omgeving te gaan ontdekken! 



Dit prachtige landhuis ligt vlakbij het dorpje Bale.
Meneghetti is een hotel, restaurant en een wijnhuis.
Ik weet niet of ik hier een overnachting kan regelen
maar ze staan wel open voor samenwerkingen, dus

misschien wordt het dan een etentje 
of een wijnproeverij. 

MENEGHETTI



De omgeving van Bale is echt een paradijs voor
liefhebber van goede olijfolie! Het hele gebied staat

vol met olijfbomen die worden afgewisseld
met wijngaarden (waar ze ook hele lekkere wijn van

maken. In het hele gebied kan je dan ook olijfolie
kopen maar voor de beste moet je bij Uljara

Grubic of Bembo Olio D’Olivazijn. Beide olijfolie
makers vind je in het dorpje Bale, wat je ook gelijk

de kans geeft om even rond te kijken in dit
superleuke dorpje!

BALE



Het Lim Fjord 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 natuurgebied 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.

LIM FJORD



MOTOVUN
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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 stadje zelf echt
prachtig is, staat Motovun ook nog om iets anders
bekend, namelijk de truffel. Truffels zijn erg zeldzaam en
in het gebied rond Motovun zijn er veel te vinden. 



Je gaf al aan dat je de truffeltour voorbij 
had zien komen, dat kan je dus hier doen! 
Dit is echt de truffelregio en er zijn dan ook
meerdere truffeltours te vinden. Ik vind zelf die
van Prodan Tartufi het leukst. Het is echt een
geweldige activiteit. Je gaat eerst de bossen in
opzoek naar truffels, grote kans dat je er een
vindt! Daarna wordt er een 3 gangen lunch
met heel veel truffel voor je klaar gemaakt. 

TRUFFLE HUNT



Where to eat ?

STARI PODRUM

Dit is een van de beste restaurants in
de regio. Gelegen in het dorpje
Momjan, midden tussen de
wijngaarden en de wijnhuizen die de
beste wijnen van Kroatië maken!

ZIGANTE

Restaurant Zigante ligt net buiten 
Motovun in het dorpje Livade. Het
is een van de beste restaurants
van Kroatië en op het menu staan
vooral heel veel verschillende
gerechten met truffel!

MONDO

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.

WIJNBAR B5

Midden in het oude centrum
van Motovun ligt de wijnbar B5. Ze
serverenen hier lokale speciaal
biertjes en lokale wijnen die vooral
uit de regio Istrië komen. 



MOTOVUN
Vanwege het heuvelachtige landschap, de prachtige
dorpjes en de vele wijngaarden en olijfbomen wordt
het binnenland van Istrie ook wel het ‘Toscane van

Kroatië’ genoemd. Je kan vanuit Motovun heel
makkelijk de regio ontdekken. De meeste

bestemmingen zoals de geweldige wijnhuizen en leuke
dorpjes liggen op max. een half uurtje rijden.
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Net naast Motovun ligt er
nog een heel leuk dorpje, Groznjan. Grožnjan

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.

GROZNJAN



DIt is naast truffels ook de regio waar de beste wijnen
vandaan komen. Er zijn een aantal leuke wijnhuizen te

vinden waar je een proeverij kan doen. Mocht je een
wijnhuis willen bezoeken dan zijn Kozlovic,

Kabola en Rossi de mooiste!

WIJNPROEVERIJ



NAAR HUIS
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Helaas is het alweer tijd om naar huis te rijden.
Net als op de heenweg is het ook nu weer aan 
te raden om onderweg te overnachten. Dit kan net
Munchen, zodat je de volgende ochtend de spits
vermijd. Dit is wel een stukje rijden, dus mochten
jullie het niet redden kan je ook weer op dezelfde
plek als de heenweg overnachten.



ACCOMMODATIES



Deze supergezellige chalet ligt op 7 km van de Plitvice meren 
en op 25 km van Slunj en Rastoke. Op de begane grond is er
een woonkamer met slaapbank, keuken en badkamer te vinden.
Op de eerste verdieping is er een slaapkamer met twee-
persoonsbed. Van binnen is het huisje heel erg leuk maar van
buiten misschien nog wel leuker. In de grote tuin hangt een
hangmat, kan je een vuurtje maken, bbqen of ontspannen op
de ligbedden. Dit allemaal midden in de natuur en met een
fantastisch uitzicht. Helaas wel een beetje boven het budget
maar ik wilde hem toch even laten zien!
 

FATHER'S LAND -
PLITVICE

€280 (2 nachten)



Op maar 4 km van nationaal park Plitvice ligt deze
nieuwe en modern ingerichte B&B. De kamers zijn
voorzien van een tweepersoonsbed, badkamer en een
terras. Bij de B&B is er ook een sauna aanwezig en 
voor €10 per persoon kan je gebruik maken van het
ontbijtbuffet.

B&B PLITVICE AREA
NATURA - PLITVICE

€142 (2 nachten)



Dit nieuwe en mooie hotel ligt in de wijk Bacvice, op 1,5 km
van het centrum en op maar een paar honderd meter van
het strand. Het voordeel van deze locatie is dat je er gratis
de auto kan parkeren en je kan nog steeds lopend naar
het oude centrum van Split!
 

CLUB 5 BOUTIQUE
ROOMS - SPLIT

€85 (1 nacht)



Willen jullie wat meer ruimte dan is dit appartement een
leuke optie. Het appartement beschikt over een
slaapkamer met tweepersoonsbed, keuken, woonkamer en
een badkamer. De locatie is top, op maar 250 meter van
het centrum. Het enigste nadeel is wel dat je niet bij de
accommodatie kan parkeren. Dit zou je dan op straat
moeten doen, wat waarschijnlijk betaald is. Je kan ook de
auto een stukje verder uit het centrum parkeren op een
plek waar het gratis is. 
 

APARTMENT SMILE
LUX - SPLIT

€90 (1 nacht)



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 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. Je kan hier ook gratid parkeren!

TOP VIEW APARTMENTS -
HVAR

€237 (3 nachten)



Prima kamers, gelegen op een goede locatie, midden in het
centrum. Wel weer betaald parkeren helaas. Je betaald hier
per uur €1,20. Wel zijn er in Sibenik een aantal grote
parkeerplaatsen waar je ook een dagkaart kan kopen. Dan
ben je waarschijnlijk wat goedkoper uit. 

ROOMS CENTRUM -
SIBENIK

€135 (2 nachten)



DIt appartement ligt ook weer midden in het centrum en 
op 700 meter van het strand. Het appartement beschikt over
een slaapkamer met tweepersoonsbed, keuken, woonkamer,
badkamer en een terras. Je kan bij de accommodatie
parkeren voor €0,60 per uur.

CASTRUM DESIGN
APARTMENTS - SIBENIK

€207 (2 nachten)



Ver boven het budget maar wel echt een prachtige plek
om te slapen! Bij het hotel hoort ook een restaurant en
wijnhuis, je hebt dus wel gelijk alles bij elkaar! 
 

HOTEL BOSKINAC -
PAG

€200 (1 nacht)



Ook dit hotel is iets boven het budget, maar er is helaas
niet zo heel veel meer beschikbaar op Pag. Dit hotel is wel
heel fijn voor een tussenstop. Gelegen direct aan het
strand, op loopafstand van het centrum van Pag stad, er
is een zwembad en de prijs is incl. ontbijt!

HOTEL PLAZA - PAG

€120 (1 nacht)



Midden in het centrum en op 400 meter van het
dichtstbijzijnde strand ligt Carara 6. De kamers beschikt
over een tweepersoonsbed, tv, badkamer en airco. Je kan
bij deze accommodatie parkeren voor €10 per dag.

CARERA 6 - ROVINJ

€240 (2 nachten)



Dit leuke en kleurrijke hotel ligt echt midden in het centrum.
Bij het hotel hoort ook het leuke koffietentje cogito. Een
heerlijke plek om rustig wakker te worden met een goed kopje
koffie. De kamers zijn leuk ingericht en beschikken over een
tweepersoonsbed, tv, badkamer en airco. Helaas kan je bij de
accommodatie niet parkeren. Dit kan wel net buiten het
centrum, gewoon op straat. Per dag betaal je ongeveer €25
(als ik het me goed herinner).
 

IRUNDO TRE PORTE
- ROVINJ

€215 (2 nachten)



Dit schattige huisje ligt midden in het oude centrum van
Motovun. Het terras voor het huis ligt direct aan een van de
oude straatjes van Rovinj. Het appartement zelf beschikt over
een slaapkamer met een tweepersoonsbed, badkamer,
woonkamer en keuken. Het centrum van Motovun is autovrij,
wat maar goed is ook want hier met de auto rijden raad ik
iedereen af. Halverwege de heuvel is er een parkeerplaats
waar je gratis kan parkeren, het laatste stukje moet je dan nog
omhoog lopen.

APARTMENT PINA -
MOTOVUN

€160 (2 nachten)


