
KROATIË 
VAN DUBROVNIK NAAR SPLIT

Dubrovnik is een goed begin van je roadtrip door Kroatië. De stad  
wordt wel het kloppend hart van Zuid-Dalmatië genoemd. Dankzij  
de unieke ligging op een schiereiland en het rijke verleden staat het  
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Vanuit hier kun je prima de 
beroemde Dalmatische kust verkennen.

Blijf je wat langer in Dubrovnik,  
dan kun je beter de huurauto na je 
verblijf ophalen in het stadskantoor 
van de autoverhuurder. De oude 
binnenstad is autovrij, heel compact 
en dus goed te voet te ontdekken. 
Maak in ieder geval een wandeling 
over de 2 kilometer lange stads-
muur die het hele centrum omklemd. 

Als je de auto hebt opgehaald ga  
je via de D8 richting Split. De weg 
slingert tussen de heuvels door en 
je komt ogen te kort om de mooie 
doorkijkjes naar de kust te bewon-
deren. Stop onderweg bij een van 
de viewpoints, zodat je ook even  
op je gemak kunt genieten.  
Via de E65/D8 ga je verder naar  

de kust. Wat volgt zijn pijnbomen, 
stranden en een lint van eilanden. 
Verlaat de E65/D8 ter hoogte van 
het schiereiland Pelješac richting 
Ston, bekend om zijn oesters. Je kunt 
er vanaf het vasteland zo naar toe 
rijden. Hier tref je rustige dorpjes, 
gezellige visrestaurants en verlaten 
baaien waar het lijkt of de tijd heeft 
stil gestaan. Weer terug op het vaste- 
land kom je in Klek meer te weten 
over wijnen bij Winery Rizman. 

POPULAIRE BADPLAATS
Maar voor je in Klek bent, heb je 
eerst nog een stukje in de republiek 
Bosnië en Herzegovina gereden. 
Zo’n tien kilometer van de kust 
hoort bij dit land. Het is maar een 

klein stukje, maar je bent echt even 
in een ander land. Al snel ben je 
weer in Kroatië en doemt rechts een 
gebergte op, een van de uitlopers 
van de Alpen. Aan de voet van de 
berg ligt de populaire badplaats 
Makarska. Met de schaduw van de 
pijnbomen, de vele stranden en een 
gezellig avondleven met vele 
restaurantjes en barretjes is dit een 
leuke plek voor een stop. 

Vanuit hier is het over de E65 nog 
ruim 80 kilometer naar Split. Je kunt 
ook kustweg D8 blijven volgen. 
Vergeet niet een van de eilanden 
voor de kust te bezoeken. Je kunt de 
auto laten staan en een dagtrip 
maken, maar als je wat langer wilt 
blijven neem je de huurauto mee op 
de ferry. Bijvoorbeeld naar Brāc, dat 
het dichtst bij het vasteland ligt en 
bekend is om het unieke ‘levende’ 
strand. Het is goed te bereiken 
vanuit zowel Split als Makarska.

Deze route komt uit het boek On a roadtrip. Samen met uitgeverij mo’media, bekend van de timetomomo (eerder 100%) 
-reisgidsen, wil Sunny Cars vakantiegangers helpen bij het uitstippelen van de perfecte roadtrip door zes geliefde 
bestemmingen in Zuid-Europa. In het boek On a roadtrip vind je zes autoroutes door de roadtripbestemmingen  
Spanje, Portugal, Kreta, Sicilië, Frankrijk en Italië. Het boek is te koop via bol.com. ISBN-nummer: 9789057678691.
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http://www.bol.com
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Game of  
Thrones tour
In zowel Dubrovnik als Split zijn 
talloze scènes van de televisieserie 
Game of Thrones opgenomen. In 
beide steden kun je dan ook 
speciale Game of Thrones-
rondleidingen volgen. De gidsen 
hebben vaak als figurant in de serie 
gespeeld en daardoor weten ze 
opvallend veel feiten en grappige 
details. Voor de kenners: Dubrovnik 
is in de serie de stad King’s Landing 
en Split fungeert als de stad 
Meereen. Het is altijd verstandig om 
van tevoren te reserveren.

www.kingslandingdubrovnik.com 
www.gameofthronestourcroatia.com

Oesters eten
Schiereiland Pelješac leeft van de 
visvangst, maar het zijn vooral de 
oesters waarom ze bekend zijn in 
deze streek. Je proeft ze het beste 
bij familierestaurant Konoba 
Mandrač in Ston. Een piepklein 
restaurantje met een terras aan  
het water. Is het wat kouder,  
dan zit je binnen gezellig naast  
de open haard. Behalve oesters 
hebben ze ook mosselen en  
andere visgerechten. 

Broce 11, Ston, +385 91 605 4220

Wijnproeverij
Ook liefhebbers van wijn zitten goed op deze etappe. Houd onderweg  
naar Split de kleine bordjes langs de weg goed in de gaten. Je komt  
langs vele wijnmakers, waaronder Winery Rizman in Klek. Een familie- 
bedrijf dat wijn maakt van organisch geteelde druiven. Ideaal voor een  
stop en een wijnproeverij van zowel witte als rode wijn. Je kunt de 
proeverij combineren met een brunch of diner. Het uitzicht over de  
kust en de eilanden is hier werkelijk fenomenaal. Wat wil je nog meer?  
Wel afspreken wie de Bob is en vooraf reserveren. 

Stolovi 2, Klek, www.rizman.com.hr

http://www.kingslandingdubrovnik.com
http://www.gameofthronestourcroatia.com
http://www.rizman.com.hr
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Levend strand Brač
Zlatni Rat op het eiland Brač is een van de meest unieke stranden  
ter wereld. Het is een langwerpig kiezelstrand dat elke dag van vorm  
verandert door de wisselende stroming. Het kan hier in het hoogseizoen 
best druk zijn. Ga vroeg in de ochtend! Dan kun je nog lekker langs  
de waterkant slenteren. 

GPS 43.256728 - 16.634083

3x slapen onderweg
 
1.  Met Apartment Star in Makarska heb je je eigen appartement  

met balkon en een ruime keuken. Vlakbij het levendige centrum. 
Petorice Alacevica 48, Makarska, +385 98 184 9521

2.  Op Brač geniet je in Hotel Kaštil van een prachtig uitzicht op zee. 
Maar vijf meter van het strand en met een goed restaurant.  
www.kastil.hr

3.  Hotel Marul is een gezellig boutique hotel in Split met 14 kamers  
en een ontbijtbuffet.  
www.hotelmarul.hr

Naar de top
De Biokovo is de op een na hoogste 
berg van Kroatië en ligt aan de 
Dalmatische kust. Het hoogste punt 
op 1762 meter heet Sveti Jure. De 
rit naar boven is 17 kilometer lang 
en een van de mooiste van Kroatië 
met ook weer op veel plekken 
mooie uitzichten. Maar eerlijk is 
eerlijk, de weg naar boven is ook 
smal en steil. Ben je niet zo’n held 
ga dan liever niet met de auto, maar 
met een van de jeeptours. Heb je 
een goede conditie dan kun je ook 
naar boven lopen, maar doe ook dat 
liever met een gids. Beide tours kun 
je boeken bij een van de kiosken op 
de boulevard van Makarska. 

GPS: 43.325278 - 17.049167

http://www.kastil.hr
http://www.hotelmarul.hr

