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Beats, bassen en beachparty's 

Deze zomer draait in Kroatië alles om feesten, vrienden en fantastische muziek 

Brussel, 1 augustus 2016 – Kroatië biedt unieke festivals voor feestbeesten uit de hele wereld die 

willen genieten van muziek, kunst en cultuur. We hebben alvast enkele hoogtepunten van deze 

bruisende festivalzomer voor jou op een rijtje gezet: 

 

Soundwave Croatia 2016, Tisno, 4 tot 8 augustus 

Beweeg op de beats van de eclectische muziek en vier feest op de prachtige Dalmatische kustlijn 

Soundwave Croatia zorgt al voor de achtste keer voor de beste muziek in Tisno. Puur genieten op het 

vriendelijkste en intiemste festival van Europa met als extra highlight een uitgewerkt live kunst- en 

filmprogramma. Het festival heeft straatartiesten en muurschilders te gast die de muren van het  

festivalterrein omtoveren tot unieke kunstwerken. Bezoekers die hun creativiteit willen tonen, kunnen 

natuurlijk ook meedoen!  

Soundwave is gemakkelijk bereikbaar met de auto, vanaf de luchthaven van Zadar is het slechts 45 

minuten rijden. Er zijn ook goedkope luchthaventransfers. Bekijk de officiële website voor meer info. 

 

Defected Croatia 2016, Tisno, 11 tot 15 augustus 

Beleef het grootste feest aller tijden aan de 

kust van de Adriatische Zee 

Tisno is dé place to be voor fuifbeesten: 

meteen na Soundwave, nodigt Defected 

Croatia je uit voor een heuse beach party. Er 

zijn de hele dag strandoptredens van 

supersterren uit de housemuziek en disco-

iconen die je bloed doen pompen. Beleef extra 

veel plezier door aan te sluiten bij een van de 

vele bootfeestjes.  

 

Je kan de locatie gemakkelijk bereiken met de georganiseerde luchthavenbussen vanuit Zadar of Split, 

of je kan het openbaar vervoer nemen naar Tisno. Vergeet niet om je tickets op voorhand te kopen en 

Defected Croatia te bezoeken voor meer info.  

http://www.soundwavecroatia.com/
http://defected.com/croatia/


 

 

 

Sonus Festival 2016, eiland Pag, 21 tot 25 augustus 

Ga feesten op een van de populairste stranden van het eiland Pag 

Het Sonus Festival zorgt vijf dagen en vijf nachten lang voor goede muziek op Zrće Beach, met drie 

Open Air Clubs en ontelbare bootfeestjes. Ervaar tal van feestmogelijkheden in een paradijselijke 

omgeving, omringd door glashelder water.  

De dichtstbijzijnde luchthavens zijn Zadar, Split en Rijeka. Vanaf daar kan je met de auto, bus, shuttle 

of veerboot naar het eiland Pag gaan. Klik op Sonus Festival om je reis te plannen en feest erop los met 

je vrienden. 

 

Dimensions 2016, Pula, 24 tot 29 augustus 

Feest in een geweldig negentiende-eeuws verlaten fort 

Fort Punta Christo is een van de meest uitzonderlijke locaties aller tijden waar binnenkort elektronica, 

house, techno, wereldmuziek, disco, dubstep en andere elektronische sounds zullen weergalmen. Met 

speciale live optredens van Massive Attack, Moritz Von Oswald Trio FT Tony Allen and Max Loderbauer, 

Hiatus Kaiyote, Mood II Swing, Moodymann, Joe Claussell en meer. Overdag zijn er tal van 

strandoptredens en bootfeesten.  

Je kan kiezen tussen luchthaventransfers vanuit de luchthavens van Triëst, Ljubljana, Zagreb, Venetië-

Treviso en Venetië Marco Polo om op deze prachtige locatie te geraken. Er zijn ook bussen vanuit de 

Benelux beschikbaar. Of, boek je all-intickets rechtstreeks op de website. De eenvoudigste manier is 

de luchthaven van Pula, die op maar 20 minuten rijden ligt. Daar kan je een pendeldienst nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.sonus-festival.com/index_eng.html
http://www.dimensionsfestival.com/


 

 

 

Dekmantel Selectors 2016, Tisno, 1 tot 5 september 

Ervaar niet alleen de kunst van de muziek, maar ook de kunst van het dj’en  

Ook in Tisno, in het prachtige Garden Resort, pakt Selectors uit met enkele van de allerbeste dj’s ter 

wereld in een intieme en pittoreske omgeving. Wees snel om je ticket te bemachtigen, want het 

festival heeft een erg kleine capaciteit van slechts 1.500 plaatsen! De dag begint met een feest op de 

Adriatische kust en eindigt ‘s nachts in de legendarische outdoor nachtclub ‘Barbarella’s Discotheque’. 

Vanaf de luchthaven van Zadar is het slechts 45 minuten rijden, en vanaf de luchthaven van Split is het 

een reisje van 60 minuten naar Tisno. Er zijn ook pendeldiensten van en naar de luchthaven 

beschikbaar. Ga naar Dekmantel Selectors voor meer details. 

 
Outlook Festival 2016, Pula, 2 tot 6 september 

Breng vier dagen door met underground dancemuziek in een verlaten fort boven de Adriatische Zee  

Een ander hoogtepunt is het grootste Soundsystem Cultural festival in Europa dat al voor het negende 

jaar op rij zorgt voor geweldige vibes, schitterende muziek en een fabelachtige setting. Dit jaar brengt 

het festival liveoptredens van Damian “Jr. Gong” Marley, Andy C, Stormzy, Joey Bada$$, Noisia, Kano 

en meer.  

Je kan de locatie gemakkelijk bereiken met een luchthaventransfer vanuit Triëst, Ljubljana, Zagreb, 

Venetië Treviso en Venetië Marco-Polo. Naast busreispaketten vanuit de Benelux, zijn er ook all-

intickets beschikbaar waarbij het transport inbegrepen is. De luchthaven in Pula ligt het dichtst bij het 

festival en is slechts 20 minuten rijden met de shuttle. Ga naar Outlook Festival voor meer info. 
 

 

# # # 

  

https://dekmantelselectors.com/
http://www.outlookfestival.com/


 

 

 

Over de Kroatische Nationale Dienst voor Toerisme 

De Kroatische Nationale Dienst voor Toerisme is een toeristische organisatie met hoofdzetel in Zagreb, opgericht om de 

identiteit en de reputatie van de bestemming Kroatië in het buitenland te verbeteren en te promoten. In 2015 werden er in 

totaal 80 miljoen overnachtingen in Kroatië geboekt, 6,9% meer dan het jaar ervoor. De organisatie heeft lokale kantoren 

in 16 kernmarkten en is sinds 2001 ook aanwezig in België. Sinds 2010 is het aantal Belgische aankomsten in Kroatië 

gestegen met 58,83%. 

 

Over Kroatië  

Kroatië heeft een uitgestrekte kustlijn langs de Adriatische Zee, op slechts een steenworp afstand van Centraal-Europa. 

De stranden van Istrië en Kvarner liggen op slechts 1 300 kilometer van België en zijn gemakkelijk bereikbaar met de 

auto. Vanuit Brussel of Charleroi duurt een vliegreis naar de belangrijkste Kroatische steden slechts 2 uur. Toeristische 

trekpleisters in Kroatië zijn de oude vestingstad Dubrovnik, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, de 

verschillende eilanden van de Split-archipel, Istrië, de Plitvicemeren, Zagreb, het natuurpark Kopački rit en de stranden 

van Zrće in Novalja en Zlatni Rat. 

Voor meer informatie over Kroatië en de Kroatische Nationale Dienst voor Toerisme kan u terecht op www.croatia.hr. 

 
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Indra Alex - Grayling Belgium 
GSM:  + 32 475 76 84 33 
E-mail:  indra.alex@grayling.com  
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