Geniet 48 uur van de zonnige herfst in Dubrovnik
Ontdek hier hoe je het beste van Dubrovnik kan ervaren in 48 uur!

10 november 2016 –Er is weer een lang weekend op komst!
Tijd voor een time-out van de regen, frisse temperaturen
en donkere dagen? Ga dan zeker de zonnige herfst beleven
in Dubrovnik, Kroatië! Dubrovnik is dé ideale plek voor
cultuurliefhebbers die de stad met haar historische
achtergrond en gastvrije bevolking beter willen leren
kennen. Terwijl je geniet van de zachte zon, zal je niet
kunnen geloven dat de maand november zo aangenaam
kon zijn!

Dag 1: Laat je betoveren door de pracht van de oude stad
Start je dag met een wandeling langs de middeleeuwse stadsmuren
Gelegen op een schiereiland tussen het groen van de Srđ heuvel en het schitterende blauwe water
van de Adriatische Zee, Dubrovnik heeft haar titel als parel van de Adriatische Zee zeker niet gestolen.
De historische stad, een UNESCO-Werelderfgoedsite, is één van de mooiste ommuurde steden van de
wereld. Een bezoek aan Dubrovnik begint altijd op de bijna twee kilometer lange stadsmuren rond het
centrum. In de vestingstad, die trouwens volledig auto-vrij is, is er een overvloed aan prachtige
historische gebouwen. Wandel het historisch centrum binnen via de Pilepoort en je komt rechstreeks
uit op de Stradùn, de hoofdstraat en het kloppende hart van de stad. Aan beide kanten van de 300
meter lange geplaveide straat, vormen smalle steegjes een doolhof om in te verdwalen.
Proef ´s middags de lokale specialiteiten van de kust
Voor de liefhebbers van de mediterrane keuken zijn er verschillende heerlijke gerechten die u
geproefd moet hebben van deze kuststreek. Vooral visgerechten zoals inktvis, zeekat en kreeft zijn
heel populair en worden op diverse manieren bereid. De lokale vis is overheerlijk, vooral wanneer die
gebakken wordt op een rooster of, zoals Dalmatiërs het noemen, een ´gradele`.
Musea in overvloed voor de cultuurliefhebbers
Als de reden voor je bezoek cultuur is, hou je dan vast want cultuur, kunst en architectuur zijn
onafscheidelijk van de stad Dubrovnik. Bezoek in de namiddag zeker het museum van het Franciscaans
Klooster waar artefacten van de Friars Minor Pharmacy van het jaar 1317 liggen. Bezoek het
Dominicaans klooster dat inspirerende werken van de leden van de kunstschool in Dubrovnik in de
15de en 16de eeuw bezit. Daarnaast is er de Kathedraal waar er zilveren en gouden relieken te
bewonderen zijn, gemaakt door de goudsmeden van Dubrovnik in de 11de en 19de eeuw. Dubrovnik
doet ook dienst als ´King’s Landing` in Game of Thrones, de epische fantasy-serie van HBO. Als u een
echte fan bent, mis dan zekerde speciale rondleidingen langs de populaire sets niet!

Duik het bruisend nachtleven in van Dubrovnik!
Sluit je avond af met één van de vele activiteiten in Dubrovnik. De oude stad kent een bruisend
nachtleven, ook in de herfst! Ga lekker op restaurant of geniet van het theater, ballet, klassieke muziek
of de opera.

Dag 2: Geniet van de zachte zonnestralen en gezellige restaurants en winkels
Word wakker met het prachtige uitzicht over de stad en de Adriatische zee vanop de Srđ heuvel
Loop je de Stradùn helemaal af richting het westen, dan kom je uit op het Luza plein. Rond dit populaire
plein liggen de belangrijkste seculiere gebouwen van Dubrovnik, zoals het Rectoren- en het
Sponzapaleis. De grote fontein van Onofrio, het Franciscanenklooster en fort Lovrijenac, zijn maar
enkele van de vele bezienswaardigheden die de stad nog herbergt. Buiten de stadswallen zijn er niet
veel historische gebouwen, maar kan je genieten van de prachtige natuur. In minder dan 4 minuten
brengt de kabelbaan van Dubrovnik je naar de top van de Srđ heuvel, voor een prachtig uitzicht over
de stad en de Adriatische Zee.
Ga ´s middags voor de lokale herfstspecialiteit: pannenkoeken met orange-jam
Wandel s ´middags door de kleine straatjes en ontdek de gezellige restaurants en winkels. Fan van een
hartige hap? Proef dan zeker de lokale herfstspecialiteit: pannenkoeken met orange-jam. Of drink een
kop thee, koop een goed boek over de geschiedenis van de stad en geniet van de pracht van de oude
stad.
Relax op het zonnige strand of ga op cultuurtocht
Ga in de namiddag even uitrusten op één van de prachtige stranden van Dubrovnik. De herfst in
Dubrovnik wordt ook vaak een Indian summer genoemd aangezien het in oktober en november nog
de ideale vakantiebestemming is. De blauwe zee is nog steeds warm genoeg en de temperatuur is zo
aangenaam dat relaxen op een zonnig strand enorm fijn is.
Voor diegene die toch liever nog wat cultuur gaan opsnuiven, is er nog een ruim gamma aan musea.
Bezoek het Rupe Ethnographic museum en leer mee over de graanschuur en het bewaren van de
staatgraan en tarwereserves. Ontdek de gebruiken en volkskledij van de Dubrovnik regio of ga naar
het Maritiem museum om meer over de eeuwenlange traditie van het varen in Dubrovnik te
ontdekken. Of beklim Fort Lovrjenac, de ´Gibraltar` van Dubrovnik en bewonder de scenes van
Shakespeare´s Hamlet, Macbeth en Julius Caesar.
Een relaxte afsluiter van de dag
Wat beter dan een lange dag af te sluiten in een verwarmd zwembad? Voor diegene die liever de stad
nog bezoeken zijn er de verschillende festivals in Dubrovnik waar je een concert of toneelstuk kan
meepikken.
En diegenen die hun vlucht niet willen missen, geen zorgen! De luchthaven ligt op amper 20 km van
het centrum van Dubrovnik waar vliegtuigen van heel wat Europese luchtvaartmaatschappijen landen.
###

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

