Reisvoorstel Kroatië – Dalmatische kust en eilanden voorjaar 2021.
Vertrek: 09 mei t/m 17 juni 2021
Totale afstand: ca. 3800 km
Reissom: ca. 1000,00 Euro
Excl. de veerboten Rab, Krk-Cres
en Cres-Istrië (ca. 185 Euro).

Kroatië is een land met meer dan duizend eilanden.
Deze vind je voor een belangrijk deel aan de
Dalmatische kust. Wil je naar een van deze
eilanden, dan is een veerboot de belangrijkste vorm
van openbaar vervoer. De eilanden, die we graag
willen bezoeken zijn Rab, Krk, Cres en Mali Losinj.
De veerboten naar deze eilanden hebben allemaal
prachtige op- en afrijstroken, die er voor zorgen dat
er geen beschadigingen aan materiaal kunnen
ontstaan.
We starten onze reis in Wertheim-Bettingen, waarna
we via een tussenstop in Zuid-Duitsland / Grens
Oostenrijk aankomen in Bled (Slovenië). Hier staan
we ca. 3 overnachtingen. Vanuit Bled reizen we
door naar het binnenland van Kroatië, waar we een
bezoek kunnen brengen aan de Sprookjesachtige Plitvice Meren, het mooiste stukje natuurgebied
van het land.
Na ca. 3 overnachtingen begeven we ons naar het eigenlijke doel van de reis; de Dalmatische kust.
Vanuit een camping in de omgeving van
Split, waar we ca. 5 overnachtingen staan,
hebben we de mogelijkheid om de plaatsen
Split en Trogir te bezoeken.
Daarna zakken we af richting het zuiden van
Kroatië. Hier zoeken we een camping waar
we ca. 4 overnachtingen blijven staan, en
uitstapjes per auto kunnen maken naar
Dubrovnik: de parel aan de Adriatische
Kust.
Wat verder, maar zeer zeker de moeite
waard, is een trip de grens over naar Mostar
met zijn beroemde brug in BosniëHerzegovina, of naar het schiereiland Peliesac of het prachtige eiland Korčula, Ston is het eerste
plaatsje dat je tegenkomt als je via het vasteland naar Pelješac rijdt. Wat Ston zo bijzonder maakt is
haar eeuwenoude, 5 kilometer lange verdedigingsmuur, die naar het kleinere buurplaatsje Mali Ston
loopt. De muur wordt vaak de “Chinese Muur van Europa” genoemd.
De volgende camping zoeken we weer noordelijker in de omgeving van Zadar. Hier staan we ca. 4
overnachtingen. Vanuit die camping kun je natuurlijk Zadar bezoeken en het Nationaal Park Krka, met

z’n machtige watervallen. Na Zadar
trekken we weer noordelijker richting het
eiland Rab. Hier zoeken we een camping
op het vaste land bij Rab (ca. 4
overnachtingen) of een camping op het
eiland Rab.

De stad Rab is zeker een bezoek waard en vanuit Lopar
vertrekken er diverse excursieboten, waaronder een
glassbottom-boot.. Rap dus naar Rab!
Ons volgende eiland is het eiland Krk. Het eiland is met een
brug verbonden aan het vaste land. Ook hier gaan we naar
een camping waar we ca. 4 overnachtingen staan. Natuurlijk
bezoek je hier de stad Krk met z’n nauwe straatjes en de
haven, maar zeker ook moet je een dagtripje maken naar
Baska.
Ons laatste eiland(en) waar we ca. 4 a 5 overnachtingen
staan is Mali Losinj. Via het eiland Cres, waar we met de veerpont arriveren vanuit Krk, gaan we via
een korte brug van Cres naar Mali Losinj. Met zijn talloze baaien en zijn kristalheldere zee is het een
waar paradijs. Met zijn meer dan 1200 plantensoorten kan het eiland zich met recht roemen op de
bijnaam "welriekend eiland van vitaliteit". Het hele eiland is in
feite een micro-klimatologische oase. De stadjes Mali Lošinj en
Veli Lošinj (beiden havenstadjes met vele restaurantjes en
mooie terrassen) werden vanwege de weldadige
klimatologische effecten al in 1892 uitgeroepen tot mediterraan
kuuroord, waar personen met ademhalingsmoeilijkheden en
allergieën werden behandeld.
In de wateren rond Lošinj komt
de dolfijn veel voor. Grote kans
dat je hem tegenkomt op een
boottochtje naar de omliggende eilandjes of kun je hem ergens vanaf
de kust zien. Daarom zijn de wateren rond Lošinj ook uitgeroepen tot
dolfijnenreservaat.
Ja, en dan na deze ca. 4/5 overnachtingen zullen we toch weer
huiswaarts mogen / moeten. We rijden naar het noordelijkste punt van het eiland Cres en nemen daar
de veerboot van Cres naar Istrië. Vanuit Istrië gaan we door Slovenië huiswaarts. We kiezen dan voor
een overnachting bij Postojna of in de omgeving van Bled. Afhankelijk van de wens van deelnemers of
ze toch een dag de wereldberoemde grotten van Postojna willen bezoeken verblijven we 2
overnachtingen in de omgeving van Postojna. Door deze grotten ga je met een treintje een magnifieke
wereld binnen. Heb je dit nog nooit gezien, dan mag je dit niet aan je voorbij laten gaan.
Via Oostenrijk en Duitsland gaan we tenslotte weer huiswaarts naar onze afscheidscamping.

