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De ultieme bucket list voor de actieve reiziger in Kroatië!
Ervaar en voel Kroatië met deze 8 uitdagende activiteiten

Brussel, 24 mei 2016 – Komt luieren in de zon niet voor in jouw vakantie-vocabulaire? En breng je
de dagen liever hoog in de lucht of al fietsend in de natuur door? Kroatië is een paradijs voor
natuurliefhebbers, sportievelingen en adrenalinejunkies. Ontdek de wilde natuur te voet, te paard
of met de fiets. Test je krachten tijdens het raften op de riviercanyons, maak een vrije val vanuit een
vliegtuig of ga paragliden boven de schitterende Kroatische landschappen. En als dit nog niet
uitdagend genoeg is, probeer dan eens zip-lining!
#01 Fietsen door betoverende landschappen. Van onverharde wegen die ideaal zijn voor
mountainbiken, tot asfaltwegen voor gezinsuitjes, in Kroatië is er een grote verscheidenheid aan
fietspaden! Zoek je fietsgrenzen op en bedwing bijvoorbeeld de vijf etappes van de Ronde van Kroatië:
Makarska – Split, Šibenik – Zadar, NP Plitvice – Učka, Pula – Umag en Sveti Martin – Zagreb. Maak een
ritje door uitgestrekte landschappen in natuurparken zoals Kopački in Slavonië en Medvednica in
Midden-Kroatië en volg de vele wijn- en gastronomische routes door prachtige wijngaarden zoals de
beroemde wijnroutes in Istrië of de gastronomische wielertour. Je kan ook de verschillende eilanden
en kustgebieden verkennen via één van de vele "Bike & Boat" tours. Zware, maar aantrekkelijke paden
voor mountainbikers liggen te wachten in de nationale parken Krka en Plitvice of in de natuurparken
Biokovo, Velebit en Učka.
#02 Zip-lining in Omiš. Is glijden van een stalen draad, 150 meter boven een canyon iets voor jou? En
dit met een snelheid van 65 kilometer per uur? Dan is zip-lining zeker een goed idee! De zip-lining
route in Omiš, ongeveer 25 kilometer ten zuid-oosten van Split en 2100 meter lang, laat bezoekers
door de lucht vliegen over het landschap van de prachtige rivier de Cetina. Een spectaculair uitzicht
en vogelvluchtervaring van de meest prachtige landschappen van Kroatië. En maak je geen zorgen:
veiligheid staat voorop!

#03 Raften op de mooiste waterwegen. Wie op zoek is naar actie en spanning in Kroatië moet zeker
gaan raften, dé perfecte mix van watersport en extreme sport. Bezoek de rivieren Kupa, Dobra,
Mrežnica, Korana, Una, Zrmanja en Cetina voor vermaak in de wildernis. Raften is een avontuur en
perfect om in kleine groep met familie of vrienden het prachtige binnenland van Kroatië te ontdekken.
In de directe nabijheid van steden zoals Zagreb, Zadar en Split wacht een ware oase van natuur. En of
je nu op zoek bent naar een rustige rit of een ongelooflijke sensatie, professionele rafting gidsen zullen
ervoor zorgen dat je de tijd van je leven beleeft!
#04 Hiken door de bergen. Vijf van de beste plekken om in Kroatië aan bergwandelen te doen zijn het
Učka-gebergte, de nationale parken Risnjak, Noord-Velebit en Paklenica of het Biokovo-gebergte. Een
aantal daarvan liggen in de winter onder een dik pak sneeuw, maar ze zijn vanaf de late lente tot vroeg
in de herfst helemaal begaanbaar voor wandelaars. Als je een gepassioneerde klimmer bent, bezoek
dan zeker Anića kuk in Nationaal Park Paklenica. Het is een massieve rots van 350 meter hoog die voor
een onvergetelijk klimavontuur zal zorgen.
#05 Kroatië vanuit de lucht. Ontdek de schoonheid van Kroatië vanuit vogelperspectief! Doe een tocht
met een luchtballon vanuit Medvednica of geniet al paraglidend van de bergen Učka en Žumberak in
het noorden tot Biokovo en Rilić in het zuiden, met uitzicht op de eilanden Krk, Brač en Hvar. Zoek je
een adrenaline rush om nooit meer te vergeten? Maak dan een vrije val vanuit het vliegtuig van 3000
meter in een spectaculair landschap. De uitvinder van de parachute, Faust Vrančić, is overigens
geboren in Šibenik!
#06 Al varend over de rivieren. Geniet vanop de Kupa rivier van de kastelen Ozalj en Dubovac of vanop
de Cetina rivier van de watermolens in Radmanove Mlinice. De traditionele Kroatische kano's worden
'trupica' genoemd en worden nog steeds op dezelfde manier gebruikt als enkele honderden jaren
geleden in de delta van de rivier de Neretva. Ontdek ongerepte schoonheid vanaf de rivieren Dobra,
Mrežnica, Una, Kupa en Korana in het noorden, en Cetina of Zrmanja die door nationale parken in het
zuiden lopen.
#07 Te paard in Kroatië. Voel de unieke kracht van een paard in de bekendste paardrijcentra van
Kroatië, in Slavonië, Istrië en Dalmatië. Bezoek kleine familiebedrijven of moderne maneges met
rijscholen en gekwalificeerde instructeurs. Ervaar de opwinding bij de traditionele
ringsteekcompetitie, de Sinjska alka, en bezoek Staatsstoeterij Đakovo in Slavonië, waar al sinds de
13de eeuw edele Lippizaner paarden worden gefokt.
#08 Vissen in Kroatische wateren. Gepassioneerde vissers voelen zich thuis in Kroatië, zowel
liefhebbers van zoetwater- of zeevis. Probeer je viskunsten uit in de Kroatische wateren en wacht tot
een zeebaars, tandbrasem, dorade, tonijn of één van de zoetwatersoorten zoals forel of zelfs een
enorme meerval in het aas bijt. Dichtbij Dubrovnik bevinden zich perfecte locaties voor zeevissers: de
Zaton-baai en de eilanden Koločep, Lopud en Šipan. Riviervissers bezoeken de Odra, de Mrežnica, de
Gacka, de Strug en de Zvečaj. Zin in een uitdaging? Ga de strijd aan met s’werelds beste vissers die elk
jaar bij elkaar komen in Jezera op het eiland Murter.
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