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Split-DalmatiSche eilanDen

Mediterraanse 
flair in Kroatië
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Vergeet Istrië - voor een kampeervakantie wijk je af van het Kroatische vasteland en 
zet je koers naar de Midden-Dalmatische eilanden. Rijd met je camper of caravan de 
ferry op en hop van eiland naar eiland. Een route langs eindeloze lavendelvelden, 
authentieke streekgerechten en historische steden met Venetiaanse allure.
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Kleinschalig en 
intiem kamperen
Waarom naar Midden-Dalma-
tië? Deze eilanden voor de kust 
van Split hebben de meeste 
zonuren en de temperatuur van 
de zee is van mei tot en met 
oktober lekker warm. De ver-
harde slingerwegen langs de 
kust zijn in goede staat en bie-
den spectaculaire vergezichten 
op de Adriatische Zee en de 
campings zijn kleinschalig en 
intiem; ideaal voor wie op zoek 
is naar een beetje rust.

Split-Dalmatische 
eilanden
De Split-Dalmatische eilanden 
zijn een Kroatische eilanden-
groep langs de Dalmatische kust 
in de Adriatische Zee, vlak voor 
de stad Split. Onder meer de 
eilanden Brač, Hvar, Vis en 
Korčula behoren tot deze eilan-
dengroep, ook wel de Midden-
Dalmatische eilanden genoemd.

Split: een must    

Op het eiland Hvar runt de 
45-jarige Ina Plestina een 
kleine boerderij waar ze samen 
met haar man en vier dochters 
olijfolie en wijn produceert. “Ik 
ben geboren en opgegroeid op 
Hvar. Dit eiland heeft zoveel 
moois te bieden. Wat je niet 
mag missen? De honderden 
strandjes. Split is de grootste 
stad en boordevol historie. Ik 
kom er graag, want het oude 
stadscentrum is heel gezellig en 
sfeervol. Mijn dochters gaan er 
heen voor de winkels, ik voor de 
lekkere restaurants. Wijnlief-
hebbers moeten zeker onze 
rode wijnen van de Plavac-druif 
proberen.” Op het eiland Brač, 
in het plaatsje Bol, is een mooie 
proeverij. Daar kun je ook een 
rondleiding krijgen. 

it is misschien wel de mooiste 
camping die we ooit hebben 
gezien. Camping Rožac beslaat een 

hele landtong van het schiereiland 
Čiovo; de tenten, campers, caravans en 
mobile homes liggen midden in een 
groot dennenbos en worden omringd 
door een hagelwit kiezelstrand. Niet 
alleen zit je midden in de natuur, maar 
ook twee mooie steden liggen vlakbij: 
Trogir, verbonden met Čiovo via een 
ophaalbrug, en Split, waar onze reis een 
week geleden begon.

chaOS!

Split, de op twee na grootste stad van 
Kroatië, dankt zijn bestaan volledig aan 
een Romeinse keizer uit de vierde eeuw. 
Diocletianus liet hier een enorm paleis 
voor zichzelf bouwen in een unieke set-
ting: pal aan de turkooizen wateren van 
de Adriatische Zee en met een drama-
tisch kustgebergte op de achtergrond. 
Het centrum van Split bevindt zich volle-
dig binnen de muren van dit paleis. Het 
is er, vooral ’s avonds, gezellig en leven-
dig. Die gezelligheid maakt de volgende 
ochtend plaats voor totale chaos, wan-
neer we de juiste ferry proberen te vin-
den in de drukke haven.

eilanD Van KalKSteen

Kalksteen is de grondlaag van Brač, maar 
dat het Witte Huis in Washington 
gemaakt is van deze steensoort is een 
fabeltje, weet gids Zoran. Vanuit Škrip – 
het oudste dorp van Brač – bewonderen 
we de vele olijfbomen om ons heen. 
“Olijfbomen vind je in het noorden, in 
het zuiden bepalen de wijngaarden het 
landschap”, legt Zoran uit.
Op Brač zijn er steengroeven, vruchtbare 
en groene dalen, uitgestrekte dennen-
bossen, rooms-katholieke kapelletjes en 
kleine kiezelstranden. De berg Vidova 
Gora heeft een hoogte van 778 meter; de 
hoogste berg van alle Adriatische eilan-
den. Hoe hoger we met de auto klim-
men, hoe kouder het wordt, maar zo’n 
waanzinnig uitzicht zie je niet vaak. In de 
verte zien we het dorpje Bol en het popu-
laire strand Zlatni Rat liggen, maar vanaf 
hier zien we ook de andere Midden-Dal-
matische eilanden: Vis, Hvar en Korčula. 

chaRmant haVenStaDJe BOl

Ons avontuur op Brač eindigt in het 
populairste plaatsje van het eiland, het 
jetsetstadje Bol. Bol heeft een klassieke, 
mediterraanse uitstraling met smalle 
straatjes vol roze en paarse geraniums en 
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een pittoresk en gezellig centrum met 
terrasjes aan het water. Ondanks dat het 
hier gaat om zien en gezien worden, 
steelt het schilderachtige havenstadje 
ieders hart.

GeVOel Van italiË 

Dat je een klein beetje het gevoel hebt 
dat je in Italië bent, is niet gek. Veel ste-
den in Kroatië zijn lang onder Veneti-
aanse heerschappij geweest, je ziet het 
aan de bouwstijl. We rijden van oost naar 
west en meer dan ooit hebben we het 
gevoel dat we in Italië zijn. Het is het uur 
voor zonsondergang en met de auto-
raampjes open vangen we geuren van 
lavendel op terwijl de wijnranken en 
olijf- en vijgenbomen er betoverend uit-
zien.

De paRel Van DalmatiË 

Hvar Town, ‘de parel van Dalmatië’. Dat 
willen we zien! Vanaf de palmenprome-
nade lopen we naar het historische cen-
trum, waar prachtige zevende-eeuwse 
stadsmuren vroeger bescherming boden 
tegen piraterij. Aan de Tri Svetog Stje-
pana, het centrale stadsplein, ligt een 

kleine binnenhaven, bestemd voor kleine 
vissersbootjes en kleine plezierjachten. In 
de verte zie je de Pakleni-eilanden liggen, 
waar je voor een handvol Kroatische 
kuna met taxibootjes naartoe kunt varen.

eeUWenOUDe KUStplaatS BiJ Split

De rondreis bevalt ons goed. Alsof we 
een aantal minivakanties achter elkaar 
hebben. “Welkom in de meest romanti-
sche stad van Kroatië”, begroet Ana ons 
in Trogir. We ontmoeten onze gids op de 
brug die het moderne Trogir op het vas-
teland verbindt met de historische kern 
op het schiereiland. De Griekse, 
Romeinse en Venetiaanse geschiedenis is 
zichtbaar in de vele kerken, paleizen en 
torens die het oude centrum rijk is. Ana: 
“Niet gek dat het gehele centrum op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco staat, 
toch?” In een authentieke konoba krijgen 
we een typisch Dalmatisch streekgerecht 
voorgeschoteld: gezouten aardappel met 
allerlei soorten groenten en mangel (een 
soort spinazie) en een plaat vol gegrilde 
vis en schaaldieren. Heerlijk. Voor ons is 
wel duidelijk: dit is niet onze laatste keer 
op de Dalmatische eilanden. •

Met de boot
Niet elk eiland heeft een directe 
ferryverbinding met het vol-
gende eiland. Soms moet je 
terug naar het vasteland. 
Jadrolinija is een rederij die het 
vasteland van Kroatië en Italië 
verbindt met een veertigtal Kro-
atische eilanden. Tickets koop 
je vooraf online of direct in de 
haven. Bekijk het tijdschema 
van de ferry’s op de website.  
i www.jadrolinija.hr/en/ferry-
croatia

Stari Grad 
Trogir Ciovo

Campings

Info
afStanD 

Utrecht – Split
1.683 kilometer

ValUta

HRK (Kuna) 10 = € 1,35

lezen

ANWB Extra Kroatische 
Kust € 10,50 (niet-leden  
€ 10,95)

VeRKeeRSBUReaU 

i croatia.hr/nl-NL

pRaKtiSche 

infORmatie 

i anwb.nl/vakantie/
kroatie/informatie

7x zien & doen  
langs de route
1.  Paleis van Diocletianus in 

Split. Sinds 1979 staat het 
paleis op de Werelderfgoed-
lijst van Unesco. 

2.  Zlatni Rat is het populairste 
zandstrand op Brač, vlak bij 
Bol. Voor een waanzinnig uit-
zicht op dit strand beklim je 
de Vidova Gora, de hoogste 
berg van het eiland.

3.  Een jetsetstadje, maar met 
een ongekende charme waar 
je gewoonweg verliefd op 
wordt: Bol mag je niet missen!

4.  Luna is een prachtig restau-
rant in oud-Hvar, op een dak-
terras. Trg Sv. Stjepana 3

5.  Zonsondergang bekijk je 
vanaf Hvar Castle in Hvar 
Town.

6.  Cocktails drinken bij de hipste 
beachbar van Hvar? Ga dan 
naar Hula Hula.

7. Pazar Trogir: bezoek de markt!

1
Camping Rožac 
De camping beslaat een 

hele landtong van het schier-
eiland Čiovo; de tenten, campers, 
caravans en mobile homes liggen 
midden in een groot dennenbos 
en worden omringd door een  
hagelwit kiezelstrand. Het cen-
trum van Trogir bevindt zich op 
1,5 kilometer. Brood verkrijgbaar 
op de camping, restaurant aan-
wezig. Hond toegestaan. 
adres Šetalište Stjepana Radića 
56, Trogir, Okrug Gornji
t (00385) 2180 6105
i www.camp-rozac.hr
gps 43.505402, 16.258301
open eind maart t/m eind 
oktober
terrein middelgrote camping 
met 120 toeristische staanplaat-
sen en 30 huuraccommodaties
kampeerkorting ACSI

2
Waterman Beach 
Village 

Omgeven door olijfbomen, op  
2 minuten lopen van het strand 
en op 10 minuten van het 
centrum van Supetar. Er is een 
zwembad, buffetrestaurant, wifi 
(betaald), open-air schaakbord, 

minigolf, tafeltennis en volleybal-
veld. Hond mee na overleg.
adres Put Vrila 7, Supetar, Braç
t (00385) 2164 0253
i anwbcamping.nl/200278
gps 43.380591, 16.564352
open 28 april t/m 28 september
terrein middelgrote camping 
met 60 toeristische staanplaat-
sen en 43 huuraccommodaties
kampeerkorting ANWB Kam-
peerkaart CKE 

3
Camp Vira
Viersterrenterrassen- 

camping, op vier kilometer van 
Hvar Town, in een kleine baai 
aan het mooiste kiezelstrand 
van Hvar. Je kunt er onder meer 

beachvolleyballen, minigolfen, 
biljarten, waterfietsen, kajakken, 
duiken en zeilen. Tentkampeer-
ders hebben kleine tentplaatsen 
tussen de staanplaatsen. Brood 
op de camping, ook horeca en 
winkel. Wifi tegen betaling.
adres Ul. Uvala Pribinja,  
Hvar Town
t (00385) 2171 7776
i anwbcamping.nl/37745
gps 43.189925, 16.430243
open 1 mei tot 1 oktober
terrein middelgrote camping 
met 183 toeristische staanplaat-
sen en 16 huuraccommodaties
kampeerkorting ANWB Kam-
peerkaart CKE
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