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WELKOM IN KROATIE!
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Jullie gaven aan eerst een aantal dagen in Oostenrijk te
verblijven. Vanuit Oostenrijk is het (afhankelijk waar in
Oostenrijk) nog ± 5/6 uur rijden naar de eerste bestemming
in Kroatië. Niet zomaar een bestemming maar één van de
hoogtepunten van Kroatië, de Plitvice meren! Waarschijnlijk
zijn jullie na deze reis best wel moe, mijn advies is dan ook
om eerst even te ontspannen en morgen fris en fruitig het
nationaal park te gaan bezoeken. Mochten jullie wel alvast
wat van Kroatie willen zien dan kunnen jullie het dorpje
Rastoke bezoeken dat op 30 minuten rijden van Plitvice ligt.
Het dorpje Rastoke wordt ook wel "klein Plitvice" genoemd
vanwege de vele watervallen die door het dorpje stromen.



Rastoke wordt ook wel "klein Plitivce" genoemd
vanwege de vele watervallen die er te vinden zijn.
Ook staat het plaatsje bekend om de watermolens die
hier te vinden zijn. De eerste molen werd gebouwd in de
17e eeuw. 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 molen 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 300 km2, wat net zo
groot is als 2 keer de oppervlakte van Texel!
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In het nationaal park zijn er verschillende 
wandelroutes die variëren van 3 tot 9 uur. Om het
meest van het park en de mooiste plekjes te kunnen
zien kan je het beste naar binnen bij ingang 1 en dan
route C nemen. Dit is een route van 4-6 uur en loopt
door de beneden meren en een gedeelte van de boven
meren. Tickets zijn te koop bij de ingang, maar om
verzekerd te zijn van een ticket kan je ze het beste 1/2
dagen van de voren al online bestellen. Je krijgt de
ticket in je mail en zodra je er bent kan je direct
doorlopen naar de ingang!

PLITVICE
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NP VELEBIT
Mochten jullie gisteren nog niet het hele park gezien hebben
dan kunnen jullie vandaag de rest van het park bekijken.
Hebben jullie flink door gewandeld en alles al gezien dan zijn 
er nog een aantal leuke dingen te doen in de omgeving! Op 40
minuten rijden van Plitvice ligt het dorpje Kuterevo, waar het
berenwees te vinden is. In deze regio komen veel bruine beren
voor en soms ook kunnen deze beren nog niet voor zichzelf
zorgen. Deze wees beertjes worden opgevangen in dit weeshuis
waar je gratis een bezoekje aan kunt brengen. Gaat jullie
voorkeur uit naar een wat actievere activiteit dan is de
Nationaal Park Velebit de place to be. Hier kan je een
prachtige wandeling van ± 5 uur maken over de Premužić trail.
De ingang van Nationaal Park Velebit ligt in het dorpje Krasno
wat op ongeveer 50 minuten rijden van Plitvice ligt. 



De Premužić wandelroute loopt door het noordelijk
deel van Nationaal Park Velebit. Een prachtig

karststenen berggebied met bergtoppen die boven de
1600/1700 meter uitkomen. Om het park te betreden
betaal je 45 kuna (€6). Het startpunt van deze route

is bij de Zavižan berghut, vlakbij het dorpje Krasno
waar de ingang van het park te vinden is. Vanaf hier

wandel je door één van de mooiste stukjes van het
park in ±5 uur naar de berghut Alan. Om van de Alan

berghut weer terug te komen naar de Zavizan
berghut (waar waarschijnlijk de auto staat) kan je een

taxi nemen. Deze kan je het beste van te voren
reserveren via dit telefoonnummer: 098 912 6644.

VELEBIT - PREMUZIC TRAIL



Net buiten het nationaal park, in het
dorpje Kuterevo ligt de berenopvang. Hier

worden wees beren, die gevonden zijn in de
omgeving opgevangen en verzorgt. Er is ook

een informatiecentrum waar ze je
graag alles vertellen over de bruine beer. Je

kan de opvang gratis bezoeken, maar een
kleine donatie stellen ze wel op prijs

aangezien de hele opvang wordt
gefinancierd uit giften.

BERENWEESHUIS



PLITVICE - PULA
Het is tijd om Plitvice te verlaten en door te rijden naar

 de grootste stad van Istrie, Pula! Door de Italiaanse invloeden
architectuur en natuurlijk het amfitheater voelt Pula echt aan

als Italië. Het amfitheater is een van de best bewaarde
amfitheaters van Europa. Het werd gebouwd in de 1e eeuw na

Christus en er was plek voor wel 20.000 mensen. Dit is dus zeker
een must visit in Pula! Maar naast het Amfitheater zijn er in

Pula nog veel meer Romeinse monumenten te vinden zoals de
Tempel van Augustus, Boog van Segius en de tweelingboog.

Genoeg te zien dus in deze prachtige stad!
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Where to eat ?

BATELINA

De chef maakt de mooiste creaties 
van de meest bijzondere producten.
Niet alleen de meest voorkomende
gedeeltes van de vis worden gebruikt
maar ook de gedeeltes die normaal
gesproken weg worden gegooid.

VALLI DELICOUS

Midden in het centrum van Pula
aan een gezellig binnenplaatsje ligt
restaurants Valli Delicous. De menu
kaart is klein maar elke gerecht is
authentiek en met lokale producten
bereid. 

HOOK & COOK

Voor je snelle trek ga je langs
Hook & Cook. Hier serveren 
ze fastfood maar dan net iets
culinairder. Denk hierbij aan
tonijnburgers, calamariwraps 
en vistaco’s.

ALLA BECCACCIA

Dit restaurant lig net buiten Pula,
maar is het ritje zeker waard. De
locatie en het terras in de tuin zijn
echt prachtig en het eten is ook
nog eens heel erg goed!



KAMENJAK & BRIJUNI
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Wat Pula zo'n ideale bestemming maakt is dat er wel twee
natuurparken in de buurt liggen! Ongeveer 10 km ten zuiden
van Pula ligt Kaap Kamenjak, een prachtig natuurpark met 
een veelzijdige natuur, indrukwekkende kliffen en bijzondere 
flora & fauna. Voor de kust van Pula liggen 14 eilandjes die
samen Nationaal Park Brijuni vormen. Vanuit Fažana (10 km
ten noorden van Pula) vertrekken er taxi bootjes die je in 15
minuten naar het Nationaal Park brengen.



In het uiterste zuiden van de regio Istrië ligt het
schiereiland Kamenjak. Kaap Kamenjak is vanwege de

veelzijdige natuur, indrukwekkende kliffen en bijzondere
flora & fauna een beschermd natuurgebied. Zo zijn er hier

op 2 verschillende plekken voetsporen van dinosaurussen
gevonden en groeien er hier wel meer dan 550 plant-
soorten. Met 2300 zonne-uren per jaar en de minste

neerslag van heel Istrië is het er droog op het schiereiland.
Op Kaap Kamenjak is er genoeg te doen, zo liggen er

langs de kust een aantal mooie wandelpaden, is het
heuvelachtige terrein heel geschikt om te mountainbiken

en met kliffen tussen de 3 en 12 meter hoog is het een
 hele ervaring om daarvan 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



De Brijuni eilandengroep bestaat uit 14 eilandjes die voor
 de kust van Istrië liggen. De eilandjes hebben bij elkaar een

oppervlakte van 8 vierkante meter en de grootste eilanden
zijn Veliki Brijun en Mali Brijun. De eilanden behoren samen met

de omliggende zee en een gedeelte van de kuststrook ook tot
het Brijuni nationaal park. De reden dat dit gebied een nationaal

park is vanwege de rijke flora en fauna. Je vindt hier meer dan
600 plantsoorten, 250 vogelsoorten en er zijn hier meer dan 200
voetsporen van dinosaurussen gevonden! Op het grootste eiland,

Veliki Brijuni zijn ook een aantal exotische dieren te vinden. Dit
was ooit het vakantieverblijf van de voormalige president van
Joegoslavië, Tito. Hij legde hier in 1978 een safaripark aan die

hij vulde met de dieren die hij als cadeau van
verschillende staatshoofden kreeg.

NP BRIJUNI



AROUND PULA
Naast dat er genoeg te doen is in Pula zelf heeft ook de

omgeving heel veel te bieden. Op 10 km van het centrum van
Pula ligt het fort genaamd Punta Christo, een prachtig fort
direct aan de kust. Net buiten het centrum van Pula ligt de

Galebianna cave, ook wel de Blue Cave genoemd en echt een
must visit! Deze grot dankt zijn bijnaam aan het extreem

 helder blauwe water in de grot. De leukste manier om de grot
te ontdekken is door mee te gaan met een kajak tour. Iets

verder naar het zuiden ligt het schiereilandje Verudela. Hier
zijn een aantal prachtige stranden te vinden zoals Havajska

strand, de Verudela Canyon en het Ambrela strand. Bij dit
laatste strand is het ook mogelijk om een paddle board te

huren of om mee te gaan met een SUP tour.
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Net buiten het centrum van Pula ligt de Galebianna cave, ook
wel de Blue Cave genoemd. Deze grond dankt zijn bijnaam aan

het extreem heldere water in de grot. Je kan de grot zelf
bezoeken door vanuit Pula in zuidelijke richting langs de kust te
lopen. De Blue Cave is de laatste grot, net voor het hek aan het

eind van het pad. De enigste manier om de grot binnen te komen
is via het water. Een makkelijkere manier en wat mij betreft ook

een leukere manier is om mee te gaan met een kajak tour.
Vanuit Pula word je meegenomen door een ervaren gids naar

de Galeb rotsen. Je kajakt door het kristalheldere water en stopt
een aantal keer om te snorkelen of van de kliffen te springen. De
eindbestemming is de Blue Cave waar je met kayak en al in gaat.

Een groot plus punt van deze tour is dat je na afloop een
aantal mooie foto’s van je kajak tour in de grot krijgt. Voor een 3

uur durende kajak tour betaal je €55.

KAJAKKEN DOOR DE
BLUE CAVE
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AROUND PULA
In de omgeving van Pula liggen nog een aantal leuke 
steden die jullie voor een dagje kunnen bezoeken. Het kleine
havenstadje Fazana ligt 7 km ten noorden van Pula. In de
sfeervolle haven van Fazana vindt je talloze gezellige
restaurantjes waar je heerlijk kan dineren met een prachtig
uitzicht over de haven en de stad. Het schilderachtige stadje
Rovinj is ook zeker een bezoekje waard en ligt op maar 30
km van Pula. Voor goede olijfolie en/of wijn moeten jullie in
het pittoreske dorpje Bale, dat net naast Rovinj ligt zijn.
Maar ook het Lim Fjord is zeker de moeite waard, vooral 
als je van oesters, mosselen en/of natuur houdt! 



Het schilderachtige stadje Rovinj is ook zeker een
bezoekje waard en ligt op maar 30 km van Pula. 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



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



Dit prachtige landhuis ligt vlakbij het dorpje Bale.
Meneghetti is een hotel, restaurant en een wijnhuis.

Ze bieden hier verschillende wijnproeverijen aan die
variëren van 3 tot 7 wijnen. Naast dat je hier de

beste wijnen van Istrie drinkt is ook zeker de locatie
niet verkeerd. Het landhuis van Meneghetti ligt

midden tussen de wijngaarden en wordt omgeven
door oude olijfbomen.

MENEGHETTI



PULA - GROZNJAN
Jullie verlaten de kust om naar het binnenland van Istrie

 te rijden. Dit gedeelte wordt ook wel het "Toscane van
 Kroatië genoemd". Deze bijnaam dankt de regio aan het

vergelijkbare heuvel landschap, vol met wijngaarden en oude
pittoreske dorpjes die boven op de heuvels liggen. Een van

deze dorpjes is jullie eindbestemming voor vandaag, dit is het
dorpje Grožnjan. Het dorpje telt maar 800 inwoners en

dreigde in de vergetelheid te raken tot dat in de jaren 60
Grožnjan werd ontdekt door kunstenaars en muziekkanten die
het dorpje nieuw leven inbliezen. Door het hele dorpje zijn nu

ateliers en  kunstgalerijen te vinden.
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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. 



AROUND GROZNJAN
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Naast Groznjan zijn er in de omgeving nog veel meer pittoreske
dorpjes te vinden. Het dorpje Buje ligt op maar 8 km ten westen
van Groznjan. Een prachtig dorpje dat wordt omgeven door
wijngaarden. Mochten jullie van wijn houden maak dan zeker
even een stop bij een van de vele wijnhuizen. Ten oosten van
Groznjan is het stadje Motovun te vinden. Dit prachtige oude en
ommuurde stadje ligt net als Groznjan op de top van een
heuvel en kijkt uit over een grote vallei. In deze vallei is de
overheerlijke truffel te vinden en die kan je hier ook zelf gaan
zoeken! Wel met een tour natuurlijk wat je mag de (best wel
dure) truffels niet zomaar mee nemen uit de natuur. 



Waarschijnlijk zijn jullie 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 hoeveelheden 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. Om deze wijnen te
proberen kunnen jullie een bezoekje brengen aan één

van de vele wijnhuizen in de regio. De leukste (en
lekkerste) wijnhuizen om te bezoeken zijn Kozlovic en

Kabola in het plaatsje Buje en Rossi Winery in Vižinada
dat een aantal km ten zuiden van Groznjan ligt.

WIJNPROEVERIJ



Boven op een heuvel in het binnenland van Istrië
 ligt het pittoreske Motovun. Het stadje vol met steile,
 stenen straatjes en prachtige oude huizen werd in de

12e eeuw  gesticht door de Venetianen. Zij waren bang
om Motovun weer te verliezen en bouwden daarom een

stevige verdedigingsmuur om de stad heen. Deze muur is
nog compleet intact gebleven en je kan er dan ook

helemaal overheen lopen. Vanaf de muur heb je echt een
prachtig uitzicht over het heuvelachtige landschap van
Istrië. Naast dat het dorpje en de locatie echt geweldig
is, staat Motovun ook nog bekend om iets anders. In de

bossen rondom dit stadje vind je namelijk de bekende
delicatesse truffel. Je kan dan ook echt overal in

Motovun truffels eten of kopen!

MOTOVUN



Dit is voor elke truffel liefhebber echt een must
do als je in Istrië bent. In een regio waar zoveel

zwarte truffels en zelf witte truffels te vinden
zijn wil je toch niets anders dan zelf ook even op

zoek gaan naar een truffel. Dat kan bij o.a. bij
Prodan Tartufi in Buzet. Hier organiseren ze

trufflehunts waarbij je alles te weten komt over
de truffel en samen met de honden het bos in

gaat om ook echt opzoek te gaan naar deze
delicatesse. Na deze zoektocht word je beloond

met een heerlijke 3 gangen truffellunch

TRUFFLE HUNT



PARENZANA TRAIL
Jullie gaven aan van actieve activiteiten te houden en

 laat dit nou precies de perfecte plek daarvoor zijn! Ik heb
voor jullie een kaart met verschillende fietsroutes

bijgevoegd. Rondom Groznjan zijn er 4 verschillende
routes te vinden. De populairste route is de Parenzana

trail. Een fietsroute die je over een gedeelte van de oude
spoorroute die Triëst met Porec verbond brengt. In de

weidere omgeving zijn nog veel meer fietsroutes te vinden.
Leuke plekken om te bezoeken in de omgeving zijn

 o.a. Kotli en de Sopot waterval.
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Dit was vroeger de spoorweg die Triëst met Porec
 verbond, totdat ze in de 2e wereldoorlog 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 pad netjes
onderhouden en gebruikt als fietspad.  Het pad begint (of

eindigt) in Motovun en loopt langs de dorpjes Buje,
Groznjan, Zavrsje, Livade en Karojba en eindigt in

Vizinada. Een mooie route van 21,3 km door het
 binnenland van Istrie. Je wordt er heel af en toe er

 aan herinnerd dat het een spoorweg was door de
 tunnels waar je door heen komt.

PARENZANA TRAIL



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



De Sopot waterval is een van de mooiste en de een na hoogste
waterval van Istrië. De waterval is ongeveer 30 meter hoog en
komt neer in een super helder blauw meer. In de droge zomer

maanden kan het wel is zo zijn dat er niet heel veel water
 naar beneden stroomt. Om de waterval op zijn best te zien kan
je daarom beter in de lente of in de herfst deze plek bezoeken.

De waterval ligt bij het dorpje Floričići in het binnenland
van Istrie. De makkelijkste weg om bij de waterval te komen

 is om vanuit Koštabona de onverharde weg te nemen.
 Hierna is het nog ongeveer 20 minuten

 lopen tot de Sopot waterval.

SOPOT WATERVAL



NAAR HUIS

1 1

Helaas komt aan alles een eind en zo ook aan 
deze rondreis. Het is tijd om weer naar huis te rijden.
Het voordeel van Groznjan als eindbestemming is
dat het "nog maar" 1300 km terug naar huis rijden is.
Met een beetje geluk kunnen jullie in zo'n 16 uur weer
terug in Schilde zijn!



ACCOMMODATIES



Gelegen op een prachtige locatie boven op een heuvel
en met adembenemend uitzicht over de vallei. Je hebt
de keuze om te overnachten in een s of in een
appartement met 1 slaapkamer. Naast dat de locatie
en de kamers prachtig zijn kan je hier ook nog eens
heel goed eten. Het is mogelijk om tegen betaling van
een heerlijk ontbijt of diner te genieten. 

TESLA'S GASTRO HOUSE -
PLITVICE

€78 per nacht voor een tweepersoonskamer



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.  

FATHER'S LAND -
PLITVICE

€120,- per nacht



Dit moderne boutique hotel ligt direct aan zee en op 
3 km van het centrum van Pula. Het hotel beschikt over
een spa waar ze o.a. medische- en massagebehandelingen
aanbieden. Het hotel zelf heeft geen parkeerplaatsen
beschikbaar, maar het is wel mogelijk om voor het hotel 
op straat te parkeren.

HOTEL VALSABBION - PULA

€110,- per nacht (incl. ontbijt) voor een tweepersoonskamer



Het ruime vierpersoons appartement ligt midden in het
centrum van Pula. Er zijn twee slaapkamers met in beide
kamers een tweepersoonsbed. De keuken is van alle gemakken
voorzien zoals een vaatwasser, koffie/thee faciliteiten en een
magnetron. Het mooiste gedeelte van dit appartement is te
vinden op het dak. Vanaf het grote dakterras kijk je uit over
het oude centrum van Pula, een unieke plek! Bij de
accommodatie is een gratis prive parkeerplek aanwezig.

APPARTEMENT ALTANA - PULA

€110,- per nacht (incl. ontbijt) voor een tweepersoonskamer



Deze prachtige accommodatie ligt net buiten Gronzjan
(5km), maar wel midden in de natuur. Er is de mogelijkheid
om in the guesthouse of in the cottage (apart
vakantiehuis) te verblijven. Bij de accommodatie zijn
(gratis) fietsen te leen om ze de omgeving te verkennen.

BOLARA 60 THE GUESTHOUSE -
GROZNJAN

€80,- per nacht (incl. ontbijt) voor een tweepersoonskamer



Dit vakantiehuis ligt echt midden in het oude centrum van
Groznjan. Het huis is al eeuwen oud en een aantal jaar
geleden volledig gerenoveerd. Ze hebben de oude details
bewaard en die gecombineerd met een moderne inrichting.
Het is heen hotel dus helaas niet inclusief ontbijt. Wel is er
aan de overkant van het huis een winkeltje waar je elke
ochtend verse broodjes en croissants kan kopen. Aangezien
Groznjan autovrij is kan je niet direct bij de accommodatie
parkeren. Wel is er een (gratis) plek beschikbaar net
buiten het oude centrum, op zo'n 5 min lopen.

CASA ARS NATURA - 
GROZNJAN

€135,- per nacht


