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U vindt hier informatie over Krka, Brela, Split, Trogir, Neretva dal, Mostar, Dubrovnik, Hvar, Brac, Zadar

Algemene informatie
Kroatië (Kroatisch: Hrvatska), officieel Republiek Kroatië (Republika Hrvatska), is gelegen tussen Centraal-,
Zuid- en Oost-Europa. Zijn vreemde vorm, die iets weg heeft van een halvemaan of een hoefijzer, zorgt voor vele
buurlanden en lange rijksgrenzen: Slovenië, Hongarije, Servië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Italië aan
de Adriatische Zee. Zijn vasteland is in twee niet in elkaar doorlopende stukken verdeeld door een kleine kustlijn
van Bosnië en Herzegovina vlakbij Neum. Hierdoor vormt het tweede gedeelte een exclave tussen Bosnië en
Herzegovina en Montenegro.
De hoofdstad is Zagreb, andere belangrijke steden zijn onder meer Split, Osijek en Rijeka.
Het Kroatische landschap is afwisselend. We vinden graslanden, meren en heuvels in het continentale noorden
en noordoosten (Centraal-Kroatië en Slavonië, deel van de Pannonische vlakte). Een dichtbebost berggebied bij
Lika en Gorski Kotar en in een deel van de Dinarische Alpen. En een rotsachtige kustlijn langs de Adriatische
Zee (Istrië en Dalmatië) en de talloze eilanden in de Adriatische Zee.
Kroatië telt een groot aantal nationale parken en natuurparken. Er zijn meer dan duizend Kroatische eilanden,
waarvan Cres en Krk de grootste zijn. Het klimaat is afwisselend. In het noorden en oosten heerst een
landklimaat, langs de kust is het klimaat mediterraan.

Geschiedenis
Kroatië hoorde vroeger (na de Eerste Wereldoorlog) bij het Koninkrijk Joegoslavië. Na de overwinningen van de
communistische partizanen in de Tweede Wereldoorlog ontstond het Joegoslavië van Tito.
Onder het milde communisme van maarschalk Tito werd Kroatië een geliefde bestemming voor toeristen. Toen
Tito in 1980 overleed leefde het nationalisme van de bevolkingsgroepen op en begonnen de Kroaten meer
autonomie en later onafhankelijkheid na te streven.
De socialistische federatie Joegoslavië valt in 1991 uiteen in Slovenië, Kroatië en romp-Joegoslavië (Bosnië en
Herzegovina, Montenegro, Servië en Macedonië) en er ontstaat in delen van Kroatië (Knin en Slavonië) en in
Bosnië en Herzegovina een hevige burgeroorlog.
Vandaag de dag is Kroatië een land in ontwikkeling en werd in 2004 officieel kandidaat-lid van de Europese
Unie. Kroatië zal hoogstwaarschijnlijk het tweede land zijn van het voormalige Joegoslavië dat toe zal treden tot
de EU.
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Weer en klimaat
Het kustgebied van Dalmatië heeft een mediterraan klimaat. Dat betekent
veel zon en hete, droge zomers. In de zomer is de gemiddelde
zeetemperatuur zo’n 24 tot 27 graden en de luchttemperatuur zo’n 28 tot 35
graden.

Krka watervallen
Met 7 watervallen die op natuurlijke wijze zijn ontstaan is de rivier Krka een
natuurlijk fenomeen. Dankzij het karstfenomeen in Dalmatië stroomt het
water van de rivier Krka niet de bodem in. Door de vele smalle spleten
stroomt de rivier ook ondergronds, de karst is rijk aan mineralen en zuurstof
en de rivier neemt deze op. Deze worden weer op hun beurt afgezet op
kleine planten en in de loop van de tijd zijn muren en barrières ontstaan met
als resultaat de huidige watervallen van Krka. Iedere waterval heeft zijn eigen
charme en is zeker de moeite waard van het bezichtigen.
Skradinski Buk
Skradinski buk is de laatste en de langste, waterval in de reeks van 7
watervallen van Nationaal Park Krka. Skradinski Buk bevindt zich 13km
stroomafwaarts van de Roski Slap en 49 km van de bron van de rivier Krka.
Skradinski Buk is 800m lang en bestaat uit 17 cascades die in elkaar
overlopen. De breedte van Skradinski buk varieert van 200m tot 400m.
Langs de waterval zijn verschillende paden en een brug aanwezig, tijdens
een langzame wandeling van ong. 60 min kunt u de schoonheid van
Skradinski Buk ervaren. In de schaduw van de rijke mediterrane vegetatie
kunt u genieten van vele stroompjes en beken die hun weg banen door het
park. De oplettende bezoeker zal ook zeker het dierenleven opmerken dat
overal aanwezig is. Net als bij Roski Slap zijn hier meerdere gerestaureerde
watermolens te bezichtigen, waarvan sommigen zijn ingericht als
souvenirwinkel en eetgelegenheden. Skradinski Buk biedt de bezoekers de
mogelijkheid om te zwemmen in het nationale park, u kunt tot in de buurt van
de waterval zwemmen. Dit is absoluut een aanrader en een unieke ervaring!
Roski Slap
Roski Slap bevindt zich 14 km stroomafwaarts van de Miljacka Slap. Roski
Slap is 650m lang en 450m breed. Het begin van de waterval wordt gevormd
door cascades die in de volksmond "Ogrlice" (halsketting) worden genoemd
om uiteindelijk over te gaan in een waterval van 15m hoog met de vorm van
een waaier. De vegetatie rond Roski Slap is zeer rijk en er bevinden zich een
aantal grotten in de buurt. Over de waterval gaat een weg die uit de romeinse
tijd stamt, verder zijn er watermolens aanwezig die volledig gerestaureerd
zijn en een grote cultuur-historische waarde hebben.
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Bilusica buk
Bilusica buk is de eerste in de reeks van de 7 watervallen van de Krka
rivier en bevindt zich op 16 km van de oorsprong van de rivier en op 9
km afstand van Knin. De breedte van de waterval is ong. 100 m, maar in
droge periodes kan dit tot 30 m teruglopen. De waterval is ong. 300 m
lang en bestaat eigenlijk uit 2 grotere cascades die worden opgevolgd
door een aantal kleinere cascases en is omgeven door zeer rijke
vegetatie.
Manjlovacki Slap
Op 500m stroomafwaarts van Brljan, waar de rivier een scherpe bocht
maakt valt de Manojlovacki slap naar beneden. Volgens velen is dit de
mooiste waterval van de Krka rivier. De waterval is in totaal 60m hoog
met een hoogste waterval van ruim 32m. De lengte van de waterval is
50m terwijl de breedte 800m bedraagt. De kloof waarin de waterval zicht
bevindt is rijk gegroeid met mediterrane vegetatie. Tijdens droge
periodes stroomt er weinig water door de Manojlovacki slap. De beste
periode om deze te bezichtigen is dan ook als de waterstand van de
rivier hoog is, dan kunt u de waterval in zijn volle kracht en schoonheid
bezichtigen, dit zal zeker indruk op u maken!
Brljan
Twee km stroomafwaatrs van de Bilusic buk, bij de uitgang van de kloof
gaat de Krka rivier over in het Coric meer (400m breed en 1300m lang).
Als het water hoog staat ontstaat de Brljan waterval. Het meer stroomt
dan als het ware over in een 15,5m hoge waterval die 300m lang en
180m breed is. De Brljan waterval is in de lente het mooist en het wordt
aangeraden deze dan ook in de lente te bezichtigen.
Rosnjak
Rosnjak ligt op 1km stroomafwaarts van de Manojlovacki slap waar de
kloof steeds smaller en dieper wordt, verborgen in ongerepte natuur ligt
de kleinste waterval van de Krka rivier. Rosnjak is een enkele waterval
van 40m breed en 8.4m hoog en ligt in een schilderachtige kloof tussen
rotspartijen van bijna 200m hoog. Door de ligging is deze waterval niet
toegankelijk, maar het uitzicht op deze waterval is spectaculair! De
Rosnjak waterval is in de lente het mooist en het wordt aangeraden
deze dan ook in de lente te bezichtigen, tijdens de zomer staat de
Rosnjak meestal droog.
Miljacka Slap
Een kilometer stroomafwaarts van de Rosnjak waterval is de Miljacka
waterval gelegen. De waterval ligt tussen hoge rotspartijen en is
omgeven door rijke vegetatie. Bestaande uit 3 grote cascades en
meerdere kleine heeft deze waterval een hoogte van 23.8m. Hier komen
de wateren van de Krka en Zrmanja rivier samen. Op ongeveer 100m
van de waterval bevindt de grot Miljacka II zich waar vele beschermde
diersoorten leven. De olm of grottenolm is een diersoort die uitsluitend
voorkomt in het Dinarisch gebergte en is hiermee uiterst zeldzaam,
daarnaast leeft in de grot een van de grootste Europese kolonies van de
Capaccini vleermuis.
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Brela
Brela is een gemeente in de Kroatische provincie Split-Dalmatië. Brela is
gelegen in centraal Dalmatië, aan de Makarska Rivièra aan de voet van
het Biokovo gebergte. Brela telt 1771 inwoners. De oppervlakte bedraagt
20 km², de bevolkingsdichtheid is 88,6 inwoners per km². De plaats wordt
ook wel Donja Brela (Lager Brela) genoemd.
Brela ligt ten zuiden van Split en ten noorden van Makarska. Het is een
aantrekkelijk dorp met een 6 kilometer wit kiezelstrand en is omgeven
door vijgbomen, olijfboomgaarden en dennenbomen. Brela is bekend om
zijn stranden, veel mensen zeggen dat het de mooiste stranden van
Kroatië zijn. De witte ronde kiezels glooien in de heldere zee, de
adembenemende zonsondergangen en typische kleine baaien maken
Brela tot een heel romantische plek.
Brela is uitgegroeid tot één van de meest exclusieve en meest gewilde
toeristische bestemmingen in Dalmatië dankzij de prachtige natuur in de
omgeving, schone kiezel- en zandstranden die romantisch aangebracht
zijn langs de promenade die loopt tussen de pijnbomen en moderne
comfortabele hotels, pensions, appartementen, pensions, catering en
andere moderne toeristische voorzieningen.
De duizend jaar oude landbouwtradities van Brela zijn bewaard gebleven
in talrijke tuinen en onroerend goed waarop de huidige bewoners van
Brela olijven, wijnstokken, sinaasappelen, citroenen en kersen verbouwen.
Er zijn overblijfselen uit de tijd van de Illyriërs in het dorp van Skrabici
samen met enkele stapels van keramiek, oude aardewerk, fragmenten
van grafstenen en geld uit de Romeinse tijd in Soline. De kleine kerk die
was gewijd aan de Vrouwe van Karmela werd gebouwd in 1730. Op de
berg Biokovo boven Brela is het Hercegova fort gelegen.
Brela is een aantrekkelijk dorp gelegen aan een mooi 6 km wit
kiezelstrand en is omgeven door vijgenbomen, olijfbomen en mooie
dennenbossen. Het strand van Brela loopt langzaam af in het mooie
blauwe zee waardoor het een ideale plek is voor een familievakantie met
jonge kinderen. Het contrast is spectaculair: witte kiezels onder de enorme
berg Biokovo. Volgens Forbes magazine behoort dit strand in de top 20
stranden van de wereld.
Split
Split in Kroatie, is het centrum van Split Riviera en het culturele en
bestuurlijke centrum van Midden-Dalmatië. Split is het belangrijkste
verkeersknooppunt aan de Adriatische kust van Kroatië met trein-en
busstations, de haven en de luchthaven (25 km van de stad).
De Split Riviera is niet alleen een belangrijk verbindingspunt naar de
eilanden Brac, Hvar, Vis, Solta, Korcula en andere Midden-Dalmatische
eilanden, maar met de riviera van Trogir gelegen op het noordwesten en
de riviera van Omisop het zuiden, is Split een leuke, aantrekkelijke
vakantiebestemming met de meeste kilometers strand van alle Kroatische
riviera's. De 1700 jaar oude stad met de vele archeologische,
geschiedkundige en culturele bezienswaardigheden is een echte
toeristische trekpleister. In het hart van het historische complex van Split
ligt het Paleis van Diocletianus, dat wordt beschouwd als één van de
oudste en best bewaarde overblijfselen in de wereld.
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Het Paleis van Diocletianus is opgenomen tot de lijst van beschermd
cultureel Werelderfgoed van de UNESCO.
Vandaag de dag is het één van de best bewaarde Romeinse paleizen. Er zijn
geen andere antieke keizerlijke residenties, gebouwd vóór of na het paleis
van Diocletianus in Split, dat hun oorspronkelijke vorm bewaard hebben in
deze mate. De stad Spalato (tegenwoordig Split), wat betekent "kleine
paleis", werd opgericht door de keizer Diocletianus. Hij maakte het tot zijn
eigen woonplaats en bouwde binnen de muren het plein en een paleis.
Vele onderdelen van het oude Spalato zijn door de eeuwen heen verloren
gegaan, echter zijn sommige tot op heden bewaard gebleven, bijvoorbeeld
de bisschoppelijke residentie van de stad en de kerk van Sv. Duje. Eronder
bevinden zich overkoepelende gewelven, waar tegenwoordig kunstgalerijen
zijn gevestigd. Andere belangrijke archeologische bezienswaardigheden
binnen de muren van het paleis zijn de tempel van Jupiter en het mausoleum
van Diocletianus, wat tegenwoordig de kathedraal van Sveti Duje (St.
Diomed) is. De kathedraal heeft een sierlijk altaar en een klokkentoren in
Romaanse-gotische stijl. Vanaf de klokkentoren heeft men een prachtig
uitzicht op de rode daken van de stad en het omliggende gebied. De Peristile
is de belangrijkste open ruimte in het paleis met zijn zuilengalerij van zes
kolommen en de kathedraal op de oostelijke kant van het plein. Andere
historische monumenten aan de Split Riviera zijn overblijfselen van Salona,
de belangrijkste Romeinse stad aan deze kant van de Adriatische Zee, het
Klis fort en het Romeinse aquaduct, dat nog steeds in gebruik is.
In het oude centrum zijn veel oude smalle straatjes en pleinen met kleine
winkeltjes en voldoende terrasjes die voor gezelligheid zorgen. Voor
uitgaansgelegenheden kan men terecht aan de oostkust van de stad, Split
heeft een mooie boulevard waar men heerlijk kan wandelen en genieten van
de zeebries onder het genot van een drankje in een van de vele
horecagelegenheden. Split heeft een prachtig groot park gelegen op de
heuvel Marjan op de westelijke punt van het schiereiland, waar tevens een
dierentuin gevestigd is. Vanaf de heuvel heeft men een spectaculair uitzicht
op de stad en de indrukwekkende omliggende gebergtes. Het belangrijkste
strand van de stad Split is Bacvice, een modern zandstrand voorzien van
allerlei faciliteiten. Bacvice is samen met nog 2 stranden in Split in het bezit
van een blauwe vlag. Samen met de zomer in Split (Split Festival), een
gerenommeerd cultureel evenement, zijn er een groeiend aantal nieuwe
evenementen in Split dat steeds meer bezoekers aantrekt. De zomer in Split
staat bol van culturele evenementen die steeds talrijker worden: het Busker
Festival, het concert-programma in de Diocletianus Kelders, de wisseling van
de wacht op de zuilengalerij met de verschijning van Diocletianus, de nachten
van Diocletianus en nog veel meer. Split is een bezoek meer dan waard
tijdens een vakantie in Kroatie.

Trogir
Trogir is gelegen aan de Kastela Baai tussen het eiland Ciovo en het
vasteland op 27 km van Split aan de Split Riviera. Dit is een historische stad
in de beste zin van het woord. Rijk aan culturele en historische monumenten,
authentieke architectuur en mooie straten zijn de reden dat Trogir "Klein
Venetië" wordt genoemd en toegevoegd werd aan de UNESCO-lijst van
werelderfgoed.
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Trogir is een schatkamer van kunst, of een "stad-museum ', zoals de
beroemde Berneson het noemde. Oude, Griekse en Romeinse fragmenten
en inscripties, en rustieke Vroege Kroatische kunst staat letterlijk op iedere
straathoek. Men zal de koelte van de stevige muren en bastions en de
weelderige schoonheid van de kathedraal voelen. De mystiek van de straten
en gewelven, de harmonie van kleur en vorm van de schilderijen, miniaturen
en houtsnijwerk zijn overal te bewonderen. In de rust van de musea,
schatkamers, kunstcollecties en oude bibliotheken, temidden van de
monumenten in steen, zal men de continuïteit van het leven en de creativiteit
van de mens ervaren in dit klimaat waar de zon en de zee, steen en natuur,
zijn gefuseerd met het leven.
Omgeven door een kristalheldere zee en de eilanden met aangename en
warme mediterrane klimaat, is Trogir een plaats die men niet mag overslaan
tijdens een verblijf in Kroatië.

Neretva dal en Mostar
De meeste bezienswaardigheden van Mostar bevinden zich in de directe
omgeving van de oude brug (Stari Most). Aan de oostkant liggen de bazaar
(markt) Kujundžiluk en een aantal prachtige moskeeën, zoals de Mehmedpaša en de Karaéoz. Aan de westkant bevinden zich de hamam (Turks
badhuis) en een miniatuur Stari most, de scheve brug. Dankzij de
compactheid van de stad is Mostar in één dag te bekijken.
De oude brug
In 1566 gaf sultan Suleiman de Prachtige opdracht tot de bouw van een
stenen verbinding tussen de oostelijke en westelijke oever van de Neretva.
De architect Mirmar Hajrudin, een leerling van de veel geroemde
bouwmeester Mimar Sinam, viel de eer ten deel de brug te mogen
ontwerpen. Met één enkele ranke boog overspant de brug de bijna dertig
meter brede kloof van de Neretva op 21 meter hoogte. Een Bosnische
schrijver beschreef de beroemde brug eens als een “bevroren maan”.
Over de bouwmeester Hajrudin gaat de legende, dat hij zich kort voor het
voltooien van de brug in het diepe gestort heeft. Suleiman had hem gedreigd
met de doodstraf, als de brug zou instorten. De architect had zichzelf echter
onderschat, want de brug overleefde vierhonderd jaar lang aardbevingen en
oorlogen, voordat hij in 1993 bewust vernietigd werd. Bij de wederopbouw
bleek nog een keer de genialiteit van Hajrudin. Architect van de herbouw Amir
Pašic had zelfs met behulp van computermodellen grote moeite een
bouwplan voor de brug op te stellen. De nieuwe brug moest zo authentiek
mogelijk worden. Zelfs de specie werd volgens het recept van Hajrudin
aangemaakt. Aanvankelijk heeft Pašic getracht de oorspronkelijke stenen
weer te gebruiken, maar de stroom van de Neretva had deze zo afgesleten,
dat dat niet meer mogelijk was. Daarom gebruikte hij stenen uit de groeve,
waar het materiaal van de oorspronkelijke brug vandaan was gekomen.
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In 2004 werd de gereconstrueerde brug feestelijk geopend. Niet alleen
Bosnië, maar de hele wereld had uitgekeken naar het moment dat het
symbool van éénheid weer hersteld was. Aan de feestelijkheden namen
onder andere Bill Clinton en Kofi Anan deel. Het hoogtepunt van het
programma was het duiken van de brug. Deze traditie wordt in de
zomermaanden dagelijks voor de toeristen in stand gehouden, hoewel de
jonge mannen van de duikersclub in standhouding naar beneden springen.
Eens per jaar vind een duiktoernooi plaats en dan zijn ook de meer
gewaagde manieren van duiken te bewonderen.
Bij de brug staan drie torens. De Halebija op de westelijke oever was al voor
de komst van de Osmanen gebouwd, maar later enkele keren verbouwd en
uitgebreid. De eerste verdieping heeft een tijdje als gevangenis dienst
gedaan en tijdens de Venetiaanse aanvallen op de stad waren er militairen
gestationeerd. Ook hielden de brugwachters (mostari) hier gedurende de hele
Osmaanse periode een oogje in het zeil. Nu is er een museum in de toren
gevestigd. Aan de overkant staat de Tara toren uit 1676. Deze werd gebruikt
voor de opslag van munitie en heeft daarom drie meter dikke muren. De toren
huisvest nu de duikersclub. Iets verder van de rivier staat de Herceguša
toren, die vermoedelijk al in de vijftiende eeuw in opdracht van hertog Stjepan
Vukcic gebouwd werd.
De oostelijke Neretva-oever
Wie vanaf het bus- en treinstation komt of de auto aan de oostkant van de
rivier heeft geparkeerd komt op weg naar de oude brug vanzelf over de
Kujundžiluk. Dit is een oude bazaar, die werd vernoemd naar de
goudsmeden die hun werk altijd in deze straat gedaan hebben. Nu worden op
de markt vooral souvenirs voor toeristen verkocht, waar soms wat te veel
geld voor gevraagd wordt, zeker omdat de meeste verkochte waren geen
handwerk meer zijn. Toch vallen de prijzen voor de koffiesetjes, schilderijen,
houtsnijwerk en waterpijpen voor westerse begrippen nog wel mee.
Direct bij de brug staat de oudste moskee van Mostar, de Wejvan cehajina
džamija, gebouwd in 1552. Op hetzelfde terrein staat een later gebouwde
medressa (koranschool). Een eindje noordelijker ligt de Koski Mehmed-paša
moskee. Het in 1619 afgekomen gebouw heeft een vrij strak, maar licht en
kleurrijk interieur. De wesma, de overdekte bron bedoeld voor de rituele
reiniging voor het gebed, is een van de oudste van Herzegovina. De moskee
én de minaret zijn toegankelijk voor publiek.
Een klein eindje verder komt u bij de Tepa markt, waar van een prachtig
uitzicht op de oude brug genoten kan worden. Al sinds de Osmaanse tijd
brengen de kooplieden op de Tepa groente en fruit, rakija en de beroemde
Herzegovijnse honing aan de man. Naast de markt staat het Bišcevic-huis
(Bišcevica 13), dat een zeventiende-eeuws Osmaans interieur heeft. De
woonkamer van het met tapijten en houtwerk ingerichte huis kijkt direct uit op
de Neretva. Het museum beschikt ook over een kleine verzameling
alledaagse gebruiksvoorwerpen uit de zeventiende eeuw. Een bezoek aan
het Bišcevic-huis geeft een goed beeld van de wooncultuur in Bosnië in die
tijd.
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Bij de Most Bunur staat de Roznamedžin moskee uit 1620. Indrukwekkender
is de Karaéoz-beg moskee, die in 1557 gebouwd werd. De moskee, tussen
de straten Titova en Brace Fejica gelegen, is door Kodža Mimara Sinan
ontworpen en is misschien wel de mooiste van Herzegovina. Op de vierkante
benedenverdieping staat een achthoekige tamboer, waarop weer een grote
koperen koepel is geplaatst. Het dak van het portaal bestaat uit drie kleinere
koepels en wordt gedragen door vier marmeren zuilen. De uitzonderlijk hoge
minaret is aan de buitenkant versierd. Naast de moskee bevinden zich een
kleine begraafplaats en een medressa.
Ten westen van de Karodoz moskee staat het Muslibegovic-huis (Osman
Dikica 41). Het nationale monument is een uniek voorbeeld van Osmaanse
architectuur uit de achttiende eeuw. In tegenstelling tot de lage huizen uit
vroegere periodes heeft het vier verdiepingen en een binnenplaats. De
mediterrane invloed is te zien aan de ingang, die uit een dubbele boog
bestaat, gescheiden door een zuil. Het huis heeft aparte ruimten voor
mannen en vrouwen. Het Muslibegovic-huis is in authentieke staat en geeft
een mooi inzicht in het leven van een rijke beg-familie uit de achttiende
eeuw.
Verder in zuidelijke richting langs de Titostraat staat de Nasuh-AgaVuwjakovic moskee, die in tegenstelling tot wat de inscriptie boven de ingang
zegt, vermoedelijk niet in 1529 gebouwd is, maar pas in 1564. Naast de
moskee staat de vijftien meter hoge klokkentoren (sahat kula). De 250 kilo
zware klok, die in het Kroatische Zadar gemaakt was en bekend stond om
zijn zware toon, werd in de Eerste Wereldoorlog door de Oostenrijkers
omgesmolten om als grondstof voor een kanon te dienen.
Aan de andere kant van de hoofdweg van Sarajevo naar Dubrovnik staan
twee orthodoxe kerken, beide uit de negentiende eeuw. Voor de Oude
Orthodoxe Kerk, die uit 1835 stamt, moest een zestiende-eeuwse kerk
wijken. De kerk bezit iconen afkomstig uit onder andere Rusland en Venetië.
Net als de oudere kerk werd de Nieuwe Orthodoxe Kerk met geld van de
orthodoxe gemeenschap gebouwd. Sultan Abdul Aziz gaf echter een riante
subsidie, omdat hij deze bevolkingsgroep tevreden wilde houden.
Het Museum van Herzegovina (Bajatova 4) ligt vlak bij de klokkentoren en
heeft een archeologische, etnografische, literaire en cultuur-historische
collectie. Ook is er een korte film over het Mostar van voor de laatste oorlog
te zien. Verder naar het zuiden staat het Kajtaz-huis (Gase Ilica 21) dat, net
als het Muslibegovic-huis, een inkijkje geeft in het leven in Osmaans Bosnië
tijdens de achttiende eeuw.
De westelijke Neretva-oever
De oudste brug in Mostar is niet de Stari most, maar de Kriva wuprija
(scheve brug), die de Osmaanse architect Cejvan Kethoda in 1558 bouwde.
Waarschijnlijk diende de bouw van deze kleine brug over een zijbeekje van
de Neretva als test voor de bouw van de oude brug. Het bruggetje over de
Radobolja werd in 1996 bij hoogwater weggespoeld, maar in het kader van
de heropbouw na de oorlog gereconstrueerd. Het langwerpige gebouw met
zes koperen koepels is een hamam, die vermoedelijk aan het eind van de
zestiende eeuw gebouwd is.
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Aan de Onešcukov-straat staat een synagoge en even verderop de
katholieke Kerk van Petrus en Paulus. De toren van deze kerk werd na de
laatste oorlog verhoogd en dat vatten de Bosnjakken in Mostar – net als de
plaatsing van een gigantisch kruis op een heuveltop – als een provocatie op.
Tot de bouw van de kerk in 1847 hadden de katholieken geen eigen godshuis
in Mostar. Er was weliswaar een franciscanenklooster geweest, maar dat
hadden de Osmanen in de zestiende eeuw vernield. In 1866 bouwden de
katholieken een tweede kerk. Naast de kerk ontstond een nieuw klooster,
waarin zich nu het archief van de monniken, enige andere eeuwenoude
geschriften en een kunstcollectie bevinden. Vanaf de negentiende eeuw
zetelt een bisschop in Mostar. De eerste bisschop Rafo Barišic gaf opdracht
tot het stichten van een franciscanenschool. Het bisdom bezat ook de eerste
drukkerij van Mostar.
In het grote park in het westen van de stad is de partizanenbegraafplaats –
een communistisch monument voor de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. De beroemde Joegoslavische architect Bogdan Bogdanovic
heeft de gedenkplaats ontworpen. Aan het grote verkeersplein Rondo is het
Kroatisch Cultuurcentrum gevestigd. In het Zrinski-park vlak bij de rotonde
staat sinds 2005 een standbeeld van de acteur Bruce Lee. Volgens de
initiatiefnemer, een jongerenbeweging uit Mostar, is de kungfu-legende een
symbool van de strijd tegen etnische scheiding en een idool voor alle
bevolkingsgroepen. Aan de andere kant van het park staat het gymnasium,
dat in 1896 gebouwd werd. Net als de bibliotheek in Sarajevo zijn in de
architectuur zowel Habsburgse als Moorse invloeden terug te zien. Nu is het
United World College, een internationale school gericht op de verzoening van
de bevolkingsgroepen, in het gebouw gevestigd.
Dubrovnik
Historisch gezien is Dubrovnik altijd al bijzonder geweest. Toen de stad een
republiek was had het een heel interessant politiek systeem; de
burgemeester werd maar voor een periode van een maand aangesteld om
corruptie tegen te gaan en om er voor te zorgen dat de burgemeesters altijd
handelden in het belang van de republiek.
Voor de Balkan-oorlog was Dubrovnik echt een eersteklas
vakantiebestemming in Kroatië. Tijdens de oorlog zijn er grote delen van het
oude centrum verwoest, dit was natuurlijk een grote tegenslag voor de
stad. Maar Dubrovnik heeft inmiddels haar positie als één van de
belangrijkste en populairste vakantiebestemmingen in Kroatië
teruggekregen. Het oude stadsdeel is volledig gerenoveerd en de enige
herinneringen aan de oorlog zijn de vele nieuwe rode dakpannen die vanaf
de stadsmuren te zien zijn.
Dubrovnik is een topbestemming in Kroatië, aan de Dubrovnik Riviera.
Dubrovnik is één van de meest bezochte bestemmingen van Dalmatië, in
Kroatië, met een breed assortiment van hotels van luxe tot budget en tal van
particuliere accommodaties. De werkelijk schitterende oude stad is gelegen
aan het kristalheldere water in het zuiden van Dalmatië, onder de berg Srdj
en is een bezienswaardigheid op zich.
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Dubrovnik wordt terecht "de parel van de Adriatische Zee" genoemd, omwille
van zijn onvergelijkbare en unieke architectonische erfgoed. De glimmende
marmeren straten van Dubrovnik zijn bekleed met barokke gebouwen die
gekenmerkt zijn door fraai gebeeldhouwde Renaissance fonteinen en gevels.
De stadsmuren van Dubrovnik zijn de meest intacte en indrukwekkende aan
de Adriatische Zee en duidelijk de belangrijkste op de lange lijst van
bezienswaardigheden in Dubrovnik. Het is niet meer dan logisch dat de
UNESCO Dubrovnik op de werelderfgoedlijst heeft geplaatst.
Dubrovnik is meer dan een fascinerende oude stad met een eeuwenoude
geschiedenis. Het is ook een eerste klas Adriatische badplaats, met een
netwerk van stranden dat zich uitstrekt vanaf het historische centrum. De
kust met de kristalheldere zee is bezaaid met beboste eilanden die zich
uitstekend lenen voor dagtochten. Het grote aanbod van cafes, bars en clubs
in en rond de oude binnenstad van Dubrovnik zijn een garantie voor lange
warme mediterrane nachten.

Hvar
U vindt kunstschatten, een mild klimaat, goede stranden en geurende
lavendelvelden op dit eiland, één van de parels van de Adriatische zee.
Kalkstenen heuvels vormen de natuurlijke blikvanger van het eiland. Het
eiland is bijna 70 kilometer lang en ongeveer 10 kilometer breed. Het is zeer
bergachtig en u moet er geen haast hebben. De wegen zijn minder goed
verhard. De plaats Hvar is wel goed bereikbaar, men heeft een goed weg
aangelegd van Stari Grad naar Hvar, vaak letterlijk door de bergen. Het
eiland is een belangrijke toeristische bestemming mede dankzij de goed
verzorgde voorzieningen.
Op het eiland Hvar bieden de lavendelvelden een onvergetelijke aanblik.
Zover het oog reikt, strekken de lavendelvelden zich uit en geven een
overheerlijke geur af. De lavendellucht wordt vermengd met de lucht van
rozemarijn en salie. De reden dat alles op het eiland zo groeit en bloeit, is het
meer dan bijzondere klimaat. Hvar heeft de meeste zonne-uren van Kroatië.
Door het milde klimaat wordt er al eeuwenlang gehandeld in olijven, vijgen,
druiven, amandelen en kruiden. Ook wordt er een uitstekende wijn
geproduceerd zoals de droge rode wijn Plavac of de witte Bogdanusa. De
overvloed aan kruiden beïnvloedt sterk de Kroatische keuken, denkt u hierbij
aan de lamschotel met rozemarijn.
De stad Hvar is de grootste plaats op het gelijknamige eiland. Het is een
populaire toeristische stad aan de Dalmatische kust, mede dankzij de
schatten binnen zijn muren heeft u een mooi uitzicht over zee, er is een
wandelpromenade met palmen en de stadsmuren zijn zeven eeuwen oud.
Deze muren beschermden de stad tegen de vele aanvallers uit zee. In het
centrum komen we uit op de schitterende Piazza. Dit is een plein, wel het
mooiste plein van heel Dalmatië wordt genoemd. De heilige Stephan
kathedraal, de paleizen van Groda en de trapsgewijs oplopende huizen van
Burag omringen het plein. Hvar biedt een lange traditie van kunst en cultuur.
Hier staat een van de oudste theaters van Europa. De belangrijkste
gebouwen van de stad staan aan drie kanten van het hoofdplein: de vierde
opent naar zee. Hvar is werkelijk een groot schitterend eeuwenoud
monument. Met recht de parel van Dalmatië.
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Een andere stad op het eiland Hvar is het plaatsje Stari Grad. Deze plaats
heette oorspronkelijk Pharos. Het werd in de vierde eeuw voor Christus
opgebouwd door de Syracusiers. De stad ligt aan het eind van een lange
zeearm en de voornaamste bezienswaardigheden liggen rond het hoofdplein.
De voornaamste bezienswaardigheden zijn de 17 eeuwse Stefanuskerk, het
Bianchini paleis, het kasteel Kastel Tvrdalj en het dominicaner klooster.

Vrboska is een ander dorp. De weg naar dit kleine dorp biedt in Juni een
schitterende aanblik: enorme velden met geurige lavendel.
Bezienswaardigheden zijn de Mariakerk uit de 16e eeuw en de Laurentius
kerk. Sucuaj is een ander dorpje op het eiland. In dit dorpje in de beschutting
van de baai staan de resten van een Venetiaans kasteel uit 1630.

Brac
Dit eiland is het op twee na grootste eiland in de Adriatische zee. De lengte
van het eiland bedraagt 40 km, de breedte bedraagt 13 km en de oppervlakte
bedraagt 395 km². De kustlijn met een lengte van ongeveer 175 km, is zeer
afwisselend met veel inhammen waar zich dan weer kleine strandjes bevinden.
De meeste stranden bestaan uit kiezels, maar er zijn ook enkele zandstranden,
zoals in het Noorden Vela luka bij Supetar en Lovrecina. In het zuiden is dat
het zeer bekende Zlatni rat (niet echt zand, maar hele fijne kiezels) bij Bol. Het
eiland wordt gekenmerkt door uitgestrekte pijnboombossen en vruchtbare
dalen met wijngaarden. Door het bergachtige karakter heeft men op vele
plekken een fantastisch uitzicht over deze dalen, maar ook over de Adriatische
kust. Aan de Noordkust heeft men een schitterend uitzicht op het Dalmatisch
massief wat zich op het vaste land van Kroatie bevind.
Tevens is het eiland bekend om z'n uitstekende wijnen, beroemde
schapenkaas en smaakvol lamsvlees.
Brac behoort met meer dan 2700 uren zon per jaar, 9-12 uur in de zomer en
meer als 4 uur in de winter, tot het zonrijkste gebied van de Adriatische kust.
De gemiddelde temperatuur in de zomer bedraagt 24°C en in de winter 8.6°C.
Het zeewater is ongelooflijk helder, je kan zelfs op een diepte van 5 meter de
bodem nog met het blote oog zien. Dit is ideaal voor snorkelaars. Het verschil
in eb en vloed is gering, en echte branding is er ook niet. Hierdoor kan men op
een luchtbed lekker dobberen. Een windje steekt elke middag op waardoor
men ook kan windsurfen. Andere watersporten zijn natuurlijk ook te beoefenen.
Op diverse plaatsen kan men een waterscooter, boten en waterfietsen huren.
Tevens is het mogelijk om in hotel Kaktus in Supetar een duikcursus te volgen.
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De kalksteen Brac is veel gebruikt in bekende gebouwen over de gehele
wereld. Een van de meest bekende gebouwen is het Witte Huis in
Washington. Cultureel is er natuurlijk ook van alles te beleven op Brac, dat
mede dankzij haar rijke historie. Door haar rooms-katholieke achtergrond zijn
er over het eiland verspreid vele kapelletjes te bewonderen. Tevens zijn er
diverse Musea De wegen op het eiland zijn van goede kwaliteit. Er loopt een
centrale weg van west naar oost over het eiland, waar alle wegen naar de
kustplaatsjes weer op uitkomen. Ook kan men het eiland verkennen met een
fiets, maar dan is het wel aan te raden om daar goed getraind aan te
beginnen. Er is namelijk een groot hoogteverschil met diverse stijgingen en
afdalingen van 10 tot 14 procent. De huidige bevolking is voor het merendeel
afhankelijk van het toerisme. De overige inkomsten komen nog uit een
kleinschalige landbouw (druiven en olijven), veeteelt (schapen en geiten) en
van de visserij. Je wordt overal op het eiland zeer gastvrij onthaalt. Zeker als
men in de gaten heeft dat je uit Nederland afkomstig bent. De Kroatische
bevolking voelt zich namelijk zeer verbonden met Nederland. Over het
algemeen spreekt men voldoende Engels en/of Duits. De veerboot uit Split
komt aan bij de oude plaats Supetar, waar enkele goede stranden zijn. In het
zuidwesten ligt aan een beschutte baai de plaats Milna, gesticht aan het
begin van de achttiende eeuw. Nerezisca was lange tijd de hoofdplaats van
het eiland. Aan deze voormalige status herinneren nog het gouveneurspaleis,
de Loggia en een voetstuk met de leeuw van St.-Marcus.
Plaatsen op Brac
Supetar
Deze stad is de belangrijkste en grootste stad en het bestuurlijk centrum van
Brac en met circa 2800 inwoners. Daarbij is het de aankomstplaats van de
veerboot uit Split. De plaats werd ooit door Romeinen gesticht. Supetar is
een schilderachtige plaats aan de Noordkust van het eiland Brac gelegen
met mediteraanse vegetatie en rijk aan toeristische tradities. Het centrum is
overwegend autovrij, met vele cafe's, bars, strandtenten, talrijke restaurants,
danscentra's en winkels evenals sportmogelijkheden. De stranden zijn
meestal met kiezel, mooi en licht afhellend en ook ideaal voor kinderen
aangezien de zeebodem van zand is. In de haven komt de pont van
Jadrolinija aan vanuit Split. De aanlegplaats van de pont grenst aan de oude
haven. Aan de oude haven bevindt zich de oude kern van de plaats. Supetar
is het culturele en toeristische centrum van het eiland Brac. De gemeente
Supetar omvat ook de plaatsen Splitska, Skrip en Mirca. In en rondom de
haven bevinden zich vele restaurants en hotels. Tevens is er een klein
marktje waar men diverse souvenirs kan kopen. Hier kan je ook diverse
winkels vinden die in de benodigde behoefte van de bevolking voorzien. Het
is echter zeer kleinschalig, voor de grote winkels ben je aangewezen op de
stad Split op het vaste land. Net buiten Supetar aan de oostzijde richting het
plaatsje Splitska bevindt zich wel een grote supermarkt.
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Skrip
Dit stadje ligt in het noordwesten van Brac, strategisch op een heuvel
gelegen. Skrip is altijd de grootste gefortificeerde nederzetting op Brac
geweest, en het is bovendien de oudste plaats op het eiland. In een toren bij
de ruïne van het Venetiaanse fort is een klein museum. Het heeft onder
meer archeologische vondsten uit de ijzertijd, een stenen reliëf van Hercules
uit de 3de à 4de eeuwen lokale gebruiksvoorwerpen lid de 19de eeuw. De
Sint-Helenakerk, de parochiekerk van Skrip, had vier doeken van Palma de
Jongere (leerling van Titiaan en Tinturetto), maar twee ervan werden in de
jaren tachtig gestolen en zijn waarschijnlijk het land uit. Dit stadje is zeer leuk
om te bezoeken.

Milna
Dit plaatsje, in het westen van het eiland Brac heeft de grootste vissershaven
van het eiland en logischerwijs draait dit dorp op de visvangst. Het is een
leuk dorp en indien u hier bent moet u zeker de specialiteit van het dorp
proberen: gezouten sardientjes.

Bol
Bol is de oudste stad op het eiland Brac en in de zomer tegenwoordig
pleisterplaats voor de Kroatische beau monde. De eveneens zeer mooie
stad Bol bevindt zich op de zuidkust van het eiland, gekend om zijn prachtige
stranden, waaronder dat van "Zlatni rat" (gouden hoorn), een fantastisch
kiezelstrand dat bij de mooiste van de Adriatische kust gerekend mag
worden. Bol is eveneens een van de beste streken van Kroatië om te surfen.
Verschillende internationale wedstrijden van hoog niveau werden er reeds
georganiseerd. Aan de voet het plaatsje Bol ligt het gebergte Bolska Kruna
(660 m) met de Illyrische overblijfselen van Kostilo en de Vidova Gora berg
welke de hoogste top heeft van alle adriatische eilanden.
Bol stad ligt slecht op een afstand van 15 km van het internationale vliegveld
van Brac. Ook zijn er goede en snelle veerboot met het vasteland, onder
andere een ferry dienst van Supetar naar Split. De stad Bol heeft nog een
echte klassiek mediterrane uitstraling, met smalle gezellige straatjes en een
echte gezellige stilte. De mensen zijn hier, net als in geheel Kroatë
overigens, waanzinnig vriendelijk. Bol vormt een Pittoresk centrum rond de
haven met paleis, kasteel, Dominikaans klooster en kerk. De stad heeft veel
cultuur uit de klassieke tijd. Zo zijn er veel overblijfselen uit de Romeinse tijd,
vroeg christelijke sarcofagen met klassieke kruizen, de pre-Romaanse kapel
van St. John en Tudor (elfde eeuw), Bisschopresidentie (twaalfde eeuw), de
Lady of Mercy kerk (vijftiende eeuw) en nog veel meer schitterend cultureel
erfgoed.
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Zadar
Zadar aan de Zadar Riviera in Kroatië, gelegen op een schiereiland omringd
door 2 kades, ligt tussen Rijeka en Split, op 60 km van Sibenik en is het
culturele en economische centrum van Noord-Dalmatië. Met zijn haven,
trein- en busstation en een grote regionale luchthaven is Zadar tevens het
belangrijkste verkeersknooppunt van deze regio.
Zadar is een oude stad met een roerige geschiedenis en was vroeger de
hoofdstad van Dalmatië.
De stad Zadar heeft nog steeds het zeer oude netwerk van smalle
romantische straatjes en is een charmante stad. De autovrije binnenstad met
de hoofdstraat genaamd Kalerarga met vele terrassen, winkeltjes en
boetiekjes ademt de oude sfeer en is de trots van de inwoners van Zadar.
Zadar is ook bekend om de aantrekkelijke romaanse kerken: de kathedraal
van St. Anastasia uit de 13e eeuw, de kerk van St. Chrysogonus uit de 12de
eeuw en de kerktoren van St. Mary uit de 12e eeuw.
Op het bekendste plein bevindt zich een Romeins forum dat dateert uit de
1e eeuw na Christus, de pre-Romaanse kerk van St. Donat uit de 9e eeuw.
De stad is verrijkt met middeleeuwse muren, onderbroken door mooie en
indrukwekkende poorten, de ingangen tot oude de stad allen daterend uit de
16e eeuw. Daarnaast heeft Zadar de bekende Zee Orgel en de Zonnegroet,
een uniek stuk moderne architectuur wat zeker de moeite waard is om te
bezoeken.

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie.
Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze
graag tegemoet.
U kunt uw foto’s mailen naar info@bakreizen.nl.
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