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Portret

Kroatië ligt op de brug tussen Midden- en Zuid-Europa en heeft zowel oosterse
als westerse trekjes. De verschillende heersers, van de Kelten over de Grieken
en Romeinen tot de Hongaren en Oostenrijkers, hebben hun sporen nagelaten.
Het land is bijna dubbel zo groot als België. Je vindt er een enorme
landschappelijke verscheidenheid. In het noorden en noordoosten van Kroatië
liggen de vruchtbare vlakten. Centraal-Kroatië is ligt glooiend. De Dinarische
Alpen scheiden de soms zeer smalle kuststrook van het binnenland. In deze
kalkrotsen liggen een heleboel grotten.
Voor elk wat wils in Kroatië. Met ongeveer 1200 eilandjes voor de kust en 1750
km kustlijn is Kroatië een paradijs voor zwemmers. Zandstranden vind je op de
eilanden Krk, Rab en Brać. Kunst- en cultuurliefhebbers kunnen terecht in
steden als Pula, Zadar, Šibenik, Trogir, Zagreb en Dubrovnik. De ongerepte
nationale parken zullen alle natuurfanaten bekoren.
De bevolking spreekt Kroatisch. In de toeristische gebieden spreken de mensen
een mondje Engels, Duits of Italiaans.
Opgelet! Kroatië heeft de laatste jaren veel aan belangstelling gewonnen bij
jeugdgroepen. Dit laat zijn sporen na: op sommige plaatsen zien de lokale
inwoners groepen niet meer graag komen. Op minder toeristische plaatsen zijn
de mensen veel vriendelijker.
Infobronnen

Web


www.kroatie.org: portaalsite met algemene toeristische informatie over
Kroatië



www.croatia.hr: Kroatische Dienst voor Toerisme



www.findcroatia.com: portaalsite



www.istra.hr: toeristische dienst van Istrië



www.istrianet.org: portaalsite voor Istrië



www.dalmatianet.com: toeristische informatie over Dalmatië



www.zagreb-touristinfo.hr: toeristische dienst van Zagreb



www.tzdubrovnik.hr: toeristische dienst van Dubrovnik



www.dubrovnik-online.com: portaalsite
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Reisgidsen en kaarten
Kaarten & gidsen in het Wegwijzer Infocentrum
Nederlandstalige gidsen: Trotter, Nelles Gids (Kroatische Kust), Elmar (Istrië &
Kvanner, Kroatië), Michelin Groene gids, Rough Guide Nederlands.
Anderstalige gidsen: Lonely Planet, Rough Guide, Bradt, Footprint, Capitool,
Guide Évasion
Wandelgidsen: Walking Croatia, Cicerone gids
Op de website van Wegwijzer kun je nagaan welke reisgidsen, kaarten en
tijdschriftartikels ter beschikking zijn.

Formaliteiten

Een kamp in het buitenland betekent natuurlijk ook wat papierwerk.
-

Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID
hebben.
Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen

-

Zorg er voor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten
Europese Ziekteverzekeringskaart:

-

Neem van elke minderjarige deelnemer een schriftelijke toestemming
mee van de ouders (bij voorkeur opgesteld in het Engels, Frans of
Spaans).

-

Voor Scouts en Gidsen: als je van plan bent om een buitenlandse
scoutsassociatie te bezoeken of er te overnachten, vergeet dan niet het
Scouts- en Gidsenpaspoort (of internationale aanbeveling) mee te
nemen. Dit is een bewijs dat je daadwerkelijk bij een wereldbeweging
bent aangesloten.
Je kan dit document aanvragen bij de internationale dienst van je
scouts en/of gidsen vereniging.

Reisbudget

Kroatië is niet goedkoop, maar ook niet overdreven duur. In Kroatië betaal je
met de Kuna.
Wisselkoers: 1 EUR = 7,4958 HRK (Kroatische Kuna)
Voor de meest recente wisselkoersen verwijzen

wij

door

naar

www.tijd.be/wisselkoersen
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Enkele richtprijzen:
1l melk: 5,70 kn (€ 0,76)
Cola op café: 12,75 kn (€ 1,12)
1 brood (500g): 5,50 kn (€ 0,77)
1 kg aardappelen: 4,81 kn (€ 0,64)

Transport naar Kroatië

Bus
Een betaalbare optie: Eurolines (www.eurolines.be) rijdt naar verschillende
Kroatische steden. Reken op 20u bus voor Istrië en op ongeveer 28u voor Split!
Korting voor groepen.
Vliegtuig
Chartervluchten

naar

Dubrovnik:

www.jetairfly.com

of

www.thomascookairlines.com
- Lijnvluchten op Zagreb, Dubrovnik en Split: kijk en vergelijk bij
ticketshops/reisbureaus en hou in januari en februari de vroegboekacties in de
gaten.
- Ryanair (www.ryanair.com) Vliegen naar Zadar, Rijeka, Osijek en Pula
Ferry
Wie met de auto naar Kroatië reist, kan vanuit Italië de boot te nemen. De
verbindingen: Ancona – Zadar, Ancona – Split – Korčula en Bari – Dubrovnik.
Jadrolinija (www.jadrolinija.hr ) verzorgt de overtochten.
Transport in Kroatië

Trein
Regelmatige verbindingen tussen steden, comfortabele treinen en goedkoop...
maar ook vreselijk traag. Rechtstreekse verbindingen met de buurlanden.
http://www.hzpp.hr/homepage: Kroatische Spoorwegen
Bus
Bussen brengen je tot in het kleinste hoekje van Kroatië en stoppen waar je
maar wil (ook als er geen halte is). Ze zijn snel, luxueus en stipt. En niet
onbelangrijk: de prijs valt nog wel mee. De Kroaten zelf gebruiken ook vaak de
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bus, waardoor het niet altijd makkelijk is om op het laatst nog een plaatsje te
vinden.
www.croatiabus.hr: Croatia Bus (nationale en internationale verbindingen)
www.akz.hr: verbindingen naar en vanuit Zagreb
www.autotrans.hr: nationale en internationale verbindingen
Ferry
Er zijn regelmatige verbindingen tussen het vasteland en de eilanden.

Logies

Wild kamperen is verboden!
Scouting Kroatië (www.sih.hr) stelt kampeerterreinen en bivakplaatsen ter
beschikking. Klik op het tentje voor een overzichtskaart. Je vindt detailinfo in
het Engels, de rest van de website is in het Kroatisch.
Langs de kust en in Istrië liggen tal van megacampings met discotheek en
sportinfrastructuur. Wie rust zoekt, komt hier bedrogen uit. Campings vind je
op de website van Croatian Camping Union (www.camping.hr). Reserveren is
geen overbodige luxe in het hoogseizoen.
Er

zijn

steeds

meer

jeugdherbergen

in

Kroatië.

De

Kroatische

Jeugdherbergcentrale: www.hfhs.hr

Actief

Watersport
De onderwaterpracht trekt jaarlijks duizenden duikers. Een duikvergunning kost
iets meer dan 100 HRK (€15) en is te koop bij duikcentra. Informatie over
duiken staat op de websites van toeristische duikvereniging Pro Diving Croatia
(www.diving.hr) en van duikfederatie Croatian Diving Federation (www.divinghrs.hr).Windsurfen kan in de meeste toeristische kustplaatsen.
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Wandelen
De Dinarische Alpen en het eiland Krk (omgeving van Baška) bieden tal van
wandel- en trekkingmogelijkheden. Op de eilandjes Mali Lošinj en Veli Lošinj
liggen heel wat wandelpaden. Trekken van hut naar hut is goed mogelijk.
Wandelen kan natuurlijk ook in de nationale parken: www.kornati.hr,
www.npkrka.hr,

www.paklenica.hr,

www.np-plitvicka-jezera.hr,

www.risnjak.hr, www.np-sjeverni-velebit.hr
... en in de natuurparken: www.pp-lonjsko-polje.hr, www.kopacki-rit.com,
www.pp-medvednica.hr,

www.pp-papuk.hr,

www.telascica.hr,

www.pp-

ucka.hr, www.pp-velebit.hr, www.vransko-jezero.hr
Fietsen
Er zijn geen bewegwijzerde routes, maar het kustgebied en de eilanden zijn
schitterend om te fietsen. In de zomer kan het serieus warm en druk zijn op de
wegen. Fietsen huren kan op verschillende plaatsen langs de kust en op de
eilanden.
www.croatia.hr : Kroatische dienst voor toerisme, klik op ‘activities and
attractions’, ‘active tourism’ en ‘cycling’ voor routesuggesties
www.istra.com: verschillende routesuggesties onder ‘attractions

and

activities’, ‘sport’ en ‘Istria by bike’.
www.wereldfietser.nl: fietsinformatie over Kroatië onder landeninformatie
Buitensport
Kroatië heeft een aantal rivieren waar je kan raften of kanovaren, zoals de
Dobra, de Kupa, de Zrmanja en de Cetina. Informatie op www.raft.hr .
Kayakken gebeurt vooral rond de Elafiti Eilanden en de Kornati Eilanden.
Alle informatie over grotten vind je op de Croatian Speleo Server
(http://public.carnet.hr/speleo/KS/speleocommittee.html )
Klimmers kunnen in Dalmatië en het binnenland van Istrië op verschillende
plekken terecht, maar het Paklenica National Park (www.paklenica.hr ) is de
mooiste bestemming.
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Notities
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Buitenlands kamp?
Vraag Wegwijzer on tour!

Heb je plannen voor een buitenlands kamp, maar heb je nog vragen? De medewerkers
van Wegwijzer Reisinfo vzw komen naar je toe met een uniek aanbod!
Wegwijzer geeft
fondsenwerving…

gratis reisadvies

over

transport,

logement,

bestemmingen,

Ze komen naar je toe met hun mobiele reisbib en geven begeleiding op maat gedurende
de hele voorbereiding. Ook tijdens je kamp kan je nog bij hen terecht voor advies!
Zo kan je hen het lastige werk laten doen om bv. een lokale busfirma te zoeken in
Hongarije, een goedkope camping in Oostenrijk of een veilige route voor een trektocht
door de Franse Pyreneeën.
Ook als je nog geen concrete plannen hebt, zetten ze je op weg naar een geschikte
bestemming.
Profiteer ervan en boek hen voor een afspraak via jeugd@wegwijzer.be.
Je kunt ook altijd terecht in hun reisbib in Brugge. Zie www.wegwijzer.be
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