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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

We slaan onze tenten op op een mooie camping nabij de plaats Gospić, circa 35 minuten rijden van de kust. 

Deze plaats is het administratieve centrum van de Kroatische provincie Lika-Senj. Ongeveer 5695 (2005) 

inwoners wonen in Gospić. Het gebied is in het westen waar de camping is bergachtig en in het oosten is er 

de karstvlakte. Dat is een vlakte waar kalksteen aan de oppervlakte ligt en wordt aangetast door de 

chemische verwering door de zure eigenschappen van regenwater.  

Gospić wordt doorsneden door de lika-rivier. De stad is sinds een paar jaar sneller bereikbaar door de 

aanleg van de snelweg (A1) Zagreb - Zadar - Split – Dubrovnik. 

 

Kroatië, officieel Republiek Kroatië, is een land in Zuidoost-Europa. Kroatië is lid van de Europese Unie. Het 

grenst aan Slovenië en Hongarije in het noorden, Bosnië & Herzegovina, Montenegro in het zuiden en 

Servië in het oosten. In het westen ligt de Adriatische Zee, waar de Kroatische territoriale wateren grenzen 

aan die van Italië. Geografisch wordt het zuidelijk deel van Kroatië gezien als onderdeel van het 

Balkanschiereiland. Het strekt zich uit van de belangrijkste oostelijke hellingen van de Alpen in het 

uitgebreide tot de Pannonische vlakte en de Donauin het oosten. Het centrale deel wordt bedekt door de 

Dinarische Alpen. De hoofdstad is Zagreb, andere grote steden zijn onder meer Split, Osijek en Rijeka. 

De laatste officiële volkstelling van juli 2014 (4.470.534 inwoners). De Kroaten vormen met circa 90,4% de 

grootste bevolkingsgroep, de Serviërs de belangrijkste minderheid met 4,4%. Andere minderheden zoals 

Bosniakken, Hongaren, Slovenen, Roma, Tsjechen en Albanezen maken samen ongeveer 5,2% van de 

bevolking uit. 

Kroatië werd een soevereine staat nadat het op 25 juni 1991 zijn onafhankelijkheid uitriep. Vóór de 

onafhankelijkheidsverklaring gemaakt Kroatië deel uit van het voormalige Joegoslavië als "Socialistische 

Republiek Kroatië". 

Kroatië heeft de parlementaire republiek als staatsvorm en het land is naast onderdeel van de Europese 

Unie, lid van de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de NAVO, de Wereldhandelsorganisatie en 

stichtend lid van de Mediterrane Unie. 

Kroatië is gelegen tussen Centraal-, Zuid- en Oost-Europa. Zijn vreemde vorm, die iets weg heeft van een 

halvemaan van een hoefijzer, zorgt voor vele buurlanden en lange grenzen: Slovenië, Hongarije, Servië, 

Bosnië en Herzegovina, Montenegro en via de Adriatische Zee ook Italië. Het vasteland is gescheiden door 

een miniem stukje kustlijn van Bosnië en Herzegovina vlak bij Neum. Hierdoor ontstaan het gebied rond 

Dubrovnik een exclave tussen Bosnië en Herzegovina en Montenegro. 
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Het Kroatische landschap is gevarieerd en omvat onder meer: 

- graslanden, meren en heuvels in het continentale noorden en geproduceerd (Centraal-Kroatië en 

Slavonië, deel van de Pannonische vlakte); 

- dichtbebost berggebied bij Lika en Gorski Kotar, deel van de Dinarische Alpen; 

- rotsachtige kustlijn langs de Adriatische Zee (Istrië en Dalmatië); 

- Talrijke 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 gevarieerd. In het noorden en oosten heerst 

een landklimaat, langs de kust is het klimaat mediterraan. 

Door de geografische ligging van Kroatië en de verschillende staten die ooit over Kroatië regeerden zijn er 

diverse invloeden in de Kroatische cultuur te vinden. Beïnvloed door haar overheersers, de Venetianen, 

Hongaren, Turken, Fransen en Oostenrijkers, is de Kroatische cultuur rijk aan diversiteit en invloeden. De 

Kroatische cultuur is onder te verdelen in een Centraal-Europese en mediterrane cultuur Weergave van 

kenmerken van de Balkan zijn verweven. 

De Kroatische cultuur trekt een dertien eeuwen oude cultuur met zich mee. In deze tijd zijn er veel 

Kroatische monumenten en steden gekomen, waar vele genieën geboren zijn. Deze kennen invloeden uit de 

Oud-Griekse, Romeinse en Illyrische culturen. In Kroatië zijn zes monumenten van de Werelderfgoedlijst te 

vinden en acht nationale parken. 

Drie Nobelprijswinnaars hadden hun wieg in Kroatië staan, samen met vele belangrijke uitvinders en 

andere belangrijke personen - de eerste vulpen is in Kroatië uitgevonden. Kroatië verdient ook een plaats in 

de geschiedenis van kleding en de oorsprong van de stropdas (cravat) ligt, net zoals de vulpen en de 

parachute. Nikola Tesla, een Kroatische Serviër, ontwikkelde vele nieuwe elektrische componenten en 

verbeterde, op dikwijls radicale wijze, al bestaande verlichtingssystemen en dergelijke. Het land heeft een 

lange artistieke, literaire en muzikale traditie. Kroatië heeft ook een diverse keuken. 

De keuken van Kroatië is veelzijdig en kent drie hoofdinvloeden. Aan de kust is de mediterrane invloed het 

grootst, te vergelijken met de Italiaanse en Griekse keuken. Zo worden veel vis en schaaldieren gebruikt en 

heeft Kroatië eigen pasta's en risotto's. Bekend is ook de Dalmatische vorm van gerookte ham, die vaak 

met olijven als delicatesse wordt gegeten. Daarnaast heeft Kroatië diverse soorten witte, rode en prosecco-

wijnen (prošek). In het binnenland bevindt zich de keuken meer Centraal-Europees georiënteerd, te 

vergelijken met de Hongaarse en Oostenrijks-Weense keuken. Kenmerkend zijn de diverse variaties van 

goulash (gulaš) en een groot aanbod van taarten en gebak. Daarnaast zijn typische Balkangerechten erg 

populair, deze gerechten kennen grote Turkse invloeden. 
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Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 

• Bezoek aan de grootste druipgrotten van Europa in Slovenië  

• Wildwater kajakken  

• Paintballen  

• Mountainbiken  

• Bezoek Zagreb en/of Zadar 

• Duiken in de Adriatische zee 

• Waterscooters  

• Boottocht op de Adriatische zee  

• Bezoek werelderfgoed, schitterend natuurpark: http://www.np-plitvicka-jezera.hr/en/  

• Nationaal park Paklenica  

• Snorkelen, zwemmen, waterskiën, etc. 

 

Vervoer 

Vanaf het verzamelpunt in Nederland zal de gehele vakantie verplaatst worden in gehuurde 7 en 9 

persoonsbusjes met airco. 

Op de heen- en terugreis wordt overnacht in een hostel. Een goede optie is om dit hostel in Salzburg te 

boeken zodat deze stad in geval van een voorspoedige reis ’s avonds bezocht kan worden. 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

• Voor deze reis moet je beschikken over een goede gezondheid en conditie.    

 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 

geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Heen en terugreis (incl. tolgelden en brandstof) 

• Verblijf ter plaatse, incl. kampeeruitrusting   

• Overnachting in hostel op de heen- en terugreis 

 

Exclusief: 

• Proviand ca 75 Euro 

• Excursiekosten en de daarbij behorende brandstofkosten ca 125 Euro 

 

http://www.np-plitvicka-jezera.hr/en/

