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Verslag 8-daagse reis naar Kroatië in juni 2018 

We gingen een week op verkenning in de streek van Dubrovnik en Dalmatië.  

De naam Kroatië in het Kroatisch is Hrvatska. 

Dag 1: Om 8 uur landing in Cilipi nabij Dubrovnik. Buiten worden we opgewacht door onze gids 

voor vandaag, Branko, en onze chauffeur Zlobodan. 

Na ongeveer 14 km bereiken we Dubrovnik. Tijd 

voor een verfrissing, restaurant met prachtig zicht op 

zee.  De oude stad ligt op een schiereiland aan de 

voet van een kalksteengebergte. De stadsmuur is tot 

6 m dik en 25 m hoog en loopt om het hele 

stadscentrum heen, zo’n 2 km lang. De oude 

stadskern is volledig autovrij en dit historische 

centrum is nog volledig bewoond.  

Er zijn twee toegangspoorten: de Pilepoort is de 

westelijke toegang en de Plocepoort de oostelijke. 

Wij beginnen ons bezoek aan de Pilepoort, hier 

tegenover staat de monumentale grote Onofrio-

fontein uit 1444, die vormt het einde van een 12 km 

lange waterleiding. Na het beklimmen van vele steile 

trappen komen we boven op de vestingmuren en 

hebben we een prachtig zicht op de stadskern en 

omgeving.  

We bezoeken het Convent St.Claire (hier was het 

eerste opvangcentrum ter wereld voor verlaten 

kinderen), de Maria-Hemelvaartkathedraal met zijn ronde koepel, het Dominicanenklooster dat nu 

een kunstgalerij is, het Franciskanenklooster (nu museum met mooie iconen, schilderijen, BIB met 

30.000 verschillende boeken, apotheek van 1370), het museum van de zeevaart, de St. John’s 

vesting, welke de grootste vesting is van de stad uit de 16de eeuw. 

Binnen de stadsmuren zijn er 25 kerken. Het aantal kerken heeft niets te maken met het geloof maar 

met de status van de stad. 

Na de lunch wandelen we langs de hoofdstraat (placa-stradum) waar alle zijstraten en steegjes op 

aansluiten. 

We bezoeken het Sponza-paleis dat nu de 

memorialkamer is van de oorlog 1991-1995, 

vroeger was dit een opslagruimte voor 

goederen en tolkamer. 

De aristocraten woonden vroeger op de Placa-

stradum, de smalle steegjes waren voor hen te 

min. De woningen dateren van 1667, na de 

aardbeving.  

We zien ook nog het Huis van de rector, 

volledig opgetrokken uit pure witte kalksteen, 

het standbeeld van Michaëli Prazatto, de 

bovenste verdieping van het huis was enkel 

voor hem. 

We verzamelen buiten aan de Pilepoort waar 

de bus ons opwacht en ons brengt naar ons hotel Grand Park, in het stadsdeel Babin Kuk, een 

toeristisch deel van de stad waar het ’s avonds genieten is op de vele terrasjes in de baai. 
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Op dag 2 maken we kennis met onze gids Dinka, die 

ons tot op het einde van de reis vergezelt. 

We rijden naar Montenegro (MNO) dat sinds 2006 

onafhankelijk is van Servië. Alle ID worden aan de 

grens grondig gecontroleerd. 

Onderweg zien we veel velden, olijfbomen en 

cypressen. Het eerste stadje Igalo is een kuuroord voor 

reumapatiënten. Tito kwam hier om zich te ontspannen. 

In de Tivotskibaai liggen veel oester- en mosselbanken. 

Verder via Herceg-Novi naar Kotor. 

We bezoeken de oude stad dat zijn middeleeuwse 

karakter heeft weten te behouden. De driehoekige 

stadskern en 260 m hoge berg Sv Ivan worden omgeven 

door een muur van 5 km lang en 3 tot 5 m dik. Op de 

top zien we de vesting. 

Onze wandeling vertrekt aan de Zeepoort en we zien: 

de Trypon Kathedraal uit de 12de eeuw, het stadhuis,  

de Mariakerk, Paleizen van de families Bescuca en 

Pima. 

Na de lunch vertrekken we naar Tivat waar de 

overzetboot ons terug naar Herceg-Novi brengt (een 

besparing voor ons van veel reistijd). Verder tot Cavtat, een oud stadje 20 km ten zuiden van 

Dubrovnik met mooie wandelpromenade. Hier nemen we de boot die ons terugbrengt naar 

Dubrovnik. Zo zien we de mooie kustlijn en de oude stad van op het water. 

Dag 3: Vertrek om 8.00 uur voor een lange busdag. 

Uitzonderlijk in de EU zijn er in Kroatië twee grensovergangen om van de regio Dubrovnik naar de 

regio Dalmatië te gaan. Hiertussen ligt een stukje Bosnië-Herzegovina en hier betaalt men in 

Bosnische Mark (KM). Dus moeten we hier al tweemaal de grens over.We stoppen in Neum. Dit 

stadje wordt bewoond door Kroaten en niet door Bosniërs. We rijden richting Metkovic en 

aangezien de grensovergang daar gesloten is, nemen we de overgang in Prud. Hier worden alle ID-

kaarten gecontroleerd door de Bosniërs.Na dit oponthoud kunnen we koers zetten naar 

Mostar.Onderweg zien we een dal met veel fruit- en groententeelt, citrusvruchten en veel 

tabaksvelden. De velden worden bevloeid 

door water van de Neretva-rivier.  

We houden halt in het Ottomaans dorpje 

Pocitelj met Minarette, school, burcht, 

klokkentoren en plaatselijke fruitboeren, bij 

wie de meesten zich tegoed doen aan 

kersen of ander fruit. 

Aangekomen in Mostar wandelen we naar 

de beroemde Stari Most uit de 16de eeuw 

met heel gladde, moeilijk begaanbare 

stenen. Dit staat sinds 2005 op de lijst van 

Unesco Werelderfgoed en is heel 

toeristisch met vele winkeltjes en 

restaurantjes. 

Om 16.30 uur vertrekken we naar de 

grensovergang Vinjani Donji (zelfde 

scenario als vanmorgen) om terug Kroatië binnen te komen. 

Daarna volgt een rechtstreekse rit naar Seget Donji, een dorpje ten westen van Trogir. Hier 

overnachten we 4 maal in het mooie designhotel Ola. Iedereen heeft een prachtig zeezicht van op 

zijn terras. 
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Dag 4: we rijden via Trogir naar Split. Men noemt dit "de weg van de 7 kastelen" en zien opnieuw 

een erg vruchtbare streek. 

Split is de tweede grootste stad van Kroatië en economisch gezien de belangrijkste stad van 

Dalmatië. Van hieruit vertrekken 

veel boten naar de verschillende 

eilanden. 

Er zijn twee stadspoorten: Porta 

Aurea (gouden poort) en Porta 

Aenea (bronzen poort). Deze poort 

leidde vroeger direct naar de 

kelderruimten die dienst deden als 

opslagruimte. Vanaf hier loopt een 

gang dwars door de 

kelderverdieping naar het 

peristilium, een grote binnenplaats 

die is omgeven door zuilengalerijen. 

We bezoeken het Diocletianuspaleis, 

de St. Dominuskathedraal met 

mausoleum, de Jupitertempel, (met 

rijk versierd portaal is dit de laatste 

overgebleven tempel), het standbeeld van Marko Marulic. 

Het nieuwe stadsgedeelte is een beetje Venetiaans met een oeverpromenade met palmbomen en 

terrasjes. 

Na de lunch rijden we naar Omis, zo'n 25 km Z-O-waarts aan de monding van de Cetinarivier.We 

maken een rondgang in het stadje en hebben een zicht op de ruïnes van de vesting van Omis. We 

vertrekken met twee bootjes 

om de Cetinakloof te 

verkennen. 

Nadien gaan we terug naar 

Trogir via de prachtige 

bergroute. 

 

 

 

 

's Avonds biedt Marcel, die jarig is, ons een aperitief aan. Hij 

ontvangt van het bestuur een fles met een streekdrankje. Bedankt 

Marcel. 
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Op dag 5 gaan we naar het Nationaal Park KRKA. De rivier Krka ontspringt in Bosnië en vormt de 

grens tussen noord- en midden 

Dalmatië. Zij slingert zich over een 

afstand van 75 km naar de 

Adriatische zee. Het is een 

Karstgebied en er zijn veel grotten. 

In Skradin nemen we de boot naar 

het NP tot even voor de 

indrukwekkende Skradinski buk 

waterval. Over een lengte van 400 

m stort hij naar beneden over 17 

cascades die zo'n 100 m breed zijn 

en waarbij een hoogteverschil van 

45 m moet overbrugd worden. 

Na de fotoshoot beginnen wij aan 

onze ong. 4 km lange wandeling 

(meestal op houten paden) met 

vele trappen langs meren en kleine 

watervallen, het Marasovicameer en het Supukovomeer. 

Aan ons eindpunt zien we de watermolens uit de 19de 

eeuw die nu een culturele en historische waarde hebben. 

De chauffeur verwelkomt ons hier en we rijden naar 

Zadar voor de lunch. 

Wij gaan de oude stad binnen langs de zeepoort en 

bezoeken de St. Donatiuskerk uit de 9de eeuw. Het 27 m 

hoge ronde bouwwerk ziet er eenvoudig maar 

monumentaal uit. Naast de ronde kerk staat de 

klokkentoren, een 15 m hoge marmeren zuil. 

De St. Anastasiadom is de grootste in Dalmatië, mooie 

façade met drie portalen. Aan beide kanten van het 

portaal houden afbeeldingen van de apostelen de wacht. 

Aan het waterfront nemen we een kijkje aan "de groet 

aan de zon". Dit is een grote cirkel waarin zonnepanelen 

verwerkt zijn die overdag energie opslaan en ze 's 

avonds afgeven in verschillende kleuren en met muziek. 

Naast de zonnegroet maken we kennis met het 

"zeeorgel", trappen naar zee die muziek 

maken door het water dat ertegen klotst. 

Op dag 6 brengen we een bezoek aan 

Sibenik, de stad die gesticht is door de 

Kroaten. Zij is de oudste Slavische stad 

aan de Adriatische kust. Langs een parkje, 

waar een stukje van de oude vestingmuur 

nog te zien is, bereiken we de oude stad. 

De stadspoort is vernield en er is nu een 

blauwe buizenconstructie neergezet. 

We bezoeken de St. Jacobskathedraal, 

gebouwd tussen 1431 en 1536. Hij is 
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gebouwd in kalksteen en marmer afkomstig van 

het eiland Brac; de stenen passen perfect in 

elkaar, er is geen cement gebruikt en er is 

nauwelijks hout verwerkt binnen in de 

kathedraal. Het plafond van de ondergrondse 

doopkapel is een beeldhouwkundig 

meesterwerk. 

Nadien bezoeken we nog Trogir met z'n 

kathedraal, stadhuis (dat nu een museum 

herbergt) en het fort aan de haven. Na nog wat 

kuieren in de steegjes en de havenpromenade 

rijden we via de kustweg met prachtige 

vergezichten terug naar ons hotel.  

 

Dag 7: We vertrekken om 9 uur met pak en zak. Eerste stop is Makarska, een langgerekte havenstad 

met mooie havenpromenade en palmbomen. Vrije tijd om te wandelen, te shoppen,  

Rond 11.30 uur: vertrek. 

Sanitaire stop in Neum 

(Bosnië) na eerst weer de 

grensovergangen te 

passeren. Rond de klok 

van 16.00 uur: aankomst 

in ons laatste hotel 

Sheraton. Voor we de 

bus verlaten bedankt 

Dominique onze gids 

Dinka voor de 

deskundige uitleg en 

vriendelijkheid. 

's Avonds wordt er nog 

een aperitief aangeboden 

door het bestuur en wordt 

de groep bedankt voor de 

stiptheid en vriendschap. 

We genieten van het 

diner. Kroatië speelt en 

wint zijn eerste 

wereldbekerwedstrijd wat veel ambiance meebrengt in de buurt. 

Dag 8: Om 6.30 uur staan we met onze valiezen klaar voor onze laatste autocarrit in Kroatië. 

Onze chauffeur Zlobodan brengt ons naar de luchthaven van Cilipi voor onze terugvlucht naar 

België. 

Maar eerst zijn er nog lovende dankwoorden voor de chauffeur en Jean-Louis. 

Ons vliegtuig vertrekt stipt op tijd zodat we ook op het afgesproken uur toekomen in Zaventem. 

We nemen afscheid van iedereen.  

Het was een fijne vriendengroep. 

Het was een heel mooie, leerrijke reis die we ons nog lang zullen herinneren.  


