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Slenter door de eeuwenoude straatjes van 
Split, proef de lokale lekkernijen en drink een 
cocktail op het mondaine lavendeleiland 
Hvar. Linda van de Pavoordt reisde voor LIS 
af naar de parel van de Méditeranée.

Kroatiè
rocKs

reizen
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Proef maar. Ze zijn heerlijk zoet!”, wenkt een oud vrouwtje vanachter een 

stalletje volgeladen met aardbeien. Tenminste, ik denk dat ze dat zegt. 

Haar Engels is, net als mijn Kroatisch, niet echt te begrijpen. Ze houdt me 

een dieprode aardbei voor en gaat onverstoorbaar verder met aanprijzen. Even 

proeven: zoet, sappig, inderdaad superlekker. Haar gezicht plooit zich in een 

glimlach en ze zegt waarschijnlijk iets als: “Dat zei ik toch!” Het blijkt kenmer-

kend voor de Kroaten: ze zijn hartelijk, gul en houden van lekker eten. Het dolce 

vita van het aangrenzende Italië is blijkbaar op het land overgeslagen. Niet al-

leen qua eten, (denk: risotto, pasta met schaal-  en schelpdieren, heerlijk zoete 

gebakjes) maar ook de gebouwen, pleintjes en terrasjes doen vaak Italiaans aan. 

We zijn in de havenstad Split, startpunt van ferry’s naar verschillende paradijse-

lijke eilanden voor de kust van Kroatië. Maar eerst verkennen we de stad zelf. Via 

de markt, waar verse asperges, spinazie en allerlei kruiden en noten uitgestald 

liggen, lopen we de oude stad in. Of liever: het paleis dat keizer Diocletianus 

bijna zeventien eeuwen geleden liet bouwen. Het is geen museum of monu-

ment, het gigantische paleis is helemaal opgenomen in de oude stad: mensen 

wonen, werken en winkelen er, zitten op terrasjes en gaan uit eten. De rest van 

de ochtend dwalen we door de smalle straatjes, drinken koffi e op het terrasje van 

Bifora en waaien uit op de Riva, de boulevard tussen de oude stad en de haven. 

Een plek om mensen te kijken is het langgerekte terras van hotel Adriana. Ook 

staan langs de hele boulevard tientallen witte bankjes onder de palmbomen, 

heerlijk om even te rusten en over het water uit te kijken. Aan het einde van de 

dag gaan we naar de baai Bačvice, net buiten het centrum. Hier hangt een heel 

andere sfeer: dat van een dorpje aan zee. Tieners springen van rotsformaties, 

Boottochtje
Vanuit de jachthaven heb je een mooi uitzicht op 

de promenade van Split. Ongeveer 15 minuten lo-

pen vanaf de boulevard Riva, of neem de boottaxi 

vanaf de kleine pier tegenover de Tourist Informa-

tion aan de Riva. Je betaalt 30 Kn voor een enkele 

reis, 50 Kn voor een retourtje.  

Uitzicht Hvar
Vanaf het fort boven Hvar (Kaštil Spanjol) heb je 

een prachtig uitzicht op de stad Hvar, de haven 

en de eilandjes in de verte. Heel mooi om later op 

de dag te doen, als het licht al iets zachter wordt. 

Stranden
Zonnebaden doen de locals op kiezelstranden of 

op betonplaten die tussen rotsen zijn gegoten.  

Er zijn geen zandstranden op Hvar, maar wel op 

Palmižana Island, onderdeel van de Pakleni-eilan-

den vlak voor de kust van Hvar. Lokale bootjes 

varen af en aan naar de eilanden.  “UITZICHT HVAR STAD STREAMER”

In en rond de 
haven van Split, 
met uitzicht op de 
oude stad

reizen
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Chillen langs de 
Riva in Split

Ansjovis, een van de 
speialiteiten die je bijna 
overal kunt krijgen

Op de groentemarkt  
in Split

reizen



7   LIS LIS   8

kinderen spelen in zee, mannen spelen picigin (een soort beach ball zonder bat-

je) en oma’s trakteren hun kleinkinderen op ijsjes. Een leuk barretjes is Caffe Bar 

Zbirac, net boven het strand. Neem een pivo (biertje) of probeer de puur natuur 

citroenlimonade, waar je een paar zakjes suiker bij krijgt. 

Koffie op het plein
De volgende dag nemen we al vroeg de ferry naar het eiland Hvar, op twee uur 

varen van Split. In het plaatsje Stari Grad komt op deze zondagochtend het leven 

net een beetje op gang. Wat een contrast met het levendige Split. De bakkerij 

is al open en enkele dorpsbewoners gaan mooi aangekleed naar de kerk, verder 

zijn de oude straatjes met zand- en pastelkleurige huizen nog rustig. Een uurtje 

later ontmoeten kerkgangers en dorpsbewoners elkaar voor koffi e op een van de 

terrasjes die inmiddels open zijn op het centrale plein. Jonge vrouwen spreken 

de laatste roddels door, kinderen spelen verstoppertje en hier en daar zit iemand 

helemaal verdiept in een krant. Via een spectaculaire weg door de bergen rijden 

we vervolgens naar Hvar-stad. De hellingen zijn prachtig groen en begroeid met 

wijnranken, cipressen, naaldbomen, lavendel en rozemarijn. Overal zijn doorkijk-

jes naar de intens blauwe zee, die rond elke bocht in de weg tevoorschijn komt. 

We verbazen ons over de heerlijke geuren op dit eiland: houtvuurtjes, rozema-

rijn, lavendel, de kruidige geur van dennennaalden.

Easy going 
Zoals het eiland vanwege de vele bloemen soms het Madeira van Kroatië wordt 

genoemd, wordt Hvar-stad vanwege de aantrekkingskracht op Kroatische en in-

“STREAMER MAKEN STREAMER 
Caffe Bar Zbirac xxxxx

Hvar-favorieten van Dado & Katja 
“Bestel bij Restaurant Passarola een dag van te-

voren het Kroatische gerecht Peka, een gerecht 

met lam, kip, of octopus onder een koepelvormig 

deksel gegaard (www.restaurant-passarola.eu). 

Vlak naast de winkel Thesaurus vind je Restaurant 

Giaxa (www.giaxa.com), met een gezellig terras. 

Aanrader om uit te gaan is Lavanda Bar en Car-

pe Diem. Een publiek geheim onder locals is Bar 

Terrazza, aan het centrale plein boven de tourist 

offi ce, leuke plek om ’s avonds een glas wijn te 

drinken. Een echt lokale taverna is Luvij (vlakbij 

de kathedraal), ze schenken hun eigen wijn. Favo-

riete get aways is Laganini Loungebar (www.face-

book.com/LaganiniLoungeBarPalmizana) op het 

nabijgelegen Palmižana Island, het is hier heerlijk 

relaxed.”

Dado & kaatje
xxxxxx
xxxxxxx

Hotel Adriana Split
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Fotobijschrift xxxx

Hvar Stad

Stari Grad

reizen
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ternationale beroemdheden weleens vergeleken met het Franse St. Tropez of 

Cannes. In augustus liggen inderdaad de grote jachten zij aan zij en dineren en 

dansen de eigenaren in designkleding in de restaurants en clubs langs de haven. 

De rest van het jaar is het beduidend rustiger en hangt er een heerlijk ‘easy 

going vibe’ over het stadje. In de steegjes en straatjes zitten leuke restaurants en 

‘galerias’ waar handgemaakte sieraden, schilderijen of kleding worden verkocht. 

Zoals Thesaurus, van Katja Kljakoviç en Dado Zorica uit Zagreb. In de winter rei-

zen ze naar Thailand en India om parels en halfedelstenen in te kopen en in de 

zomer baten ze hun winkels in Zagreb en Hvar-stad uit. Ze ontwerpen sieraden 

en de hippe gehaakte vestjes zijn handgemaakt door de moeder van Katja. 

Rožata eten
We zouden makkelijk meerdere dagen door kunnen brengen in Hvar-stad: langs 

de Riva lopen, kava (koffi e) drinken op steeds weer een ander terrasje, nieuwe 

restaurants ontdekken, homemade rožata (toetje met karamelsaus) testen en 

een praatje aanknopen met de lokale bevolking. Toch besluiten we de auto te 

pakken om wat meer van het eiland te zien. Via Vbroska en Jelsa, twee leuke 

havenstadjes, rijden we naar Sv. Nedjelja, een plaatsje waar wijn en water samen-

komen. Het is piepklein, maar toch zit hier een van de beste wijnhuizen van Kro-

atië. Er is een restaurant aan zee, met een eigen aanlegplaats voor zeilboten. In 

de kelder, onder zeeniveau, liggen de eikenhouten vaten met wijn opgeslagen. 

Via de lavendelvelden rijden we weer terug naar Hvar. Als we in ons hotel een 

opmerking maken tegen een ober over de schoonheid van het eiland, merkt hij 

met een weids gebaar naar het uitzicht over het water, de bomen en de eilandjes 

Het andere eiland
Brač is het minder bekende zusje van Hvar, maar 

zeker net zo mooi. Bol is de plaats waar het meest 

gebeurt. Toch is het zeker buiten het hoogseizoen 

ook hier weer erg relaxed: langs de boulevard 

wisselen restaurants en winkels met zonnehoe-

den, emmertjes, schepjes en strandballen elkaar 

af. Op ongeveer twee kilometer afstand, via een 

wandelboulevard vanuit de stad te bereiken, ligt 

het bekendste en meest gefotografeerde strand 

van Kroatië: Zlatni Rat. Het kiezelstrand ligt als 

een punt in de Adriatische Zee en het water is 

hier ongeloofl ijk helder. Brač  ligt op een uur varen 

van Split en is iets minder toeristisch dan Hvar.

“STREAMER MAKEN STREAMER MAKEN 
Baaitje Jelsa”

in de verte en zonder een spoortje ironie op: “What 

can I say? It’s true! Hvar must be the most beautiful 

place on earth.” En gelijk heeft hij.

Binnenland 
Braç

reizen



Split 
•  Binnen de muren van Diocletianus’paleis ligt 

Konoba Trattoria Bajamont, een van de oudste 

en meest authentieke restaurantjes in het cen-

trum. Slechts een paar tafels en eenvoudige, 

maar goede maaltijden. Bajamontijeva 3.

•  Lvxor, aan de kathedraal, heeft kussentjes 

neergelegd op de treden naast de kathedraal 

en daar kun je dus ook gewoon je drankje be-

stellen. www.lvxor.hr

•  Leuke plek voor een ice coffee of een cocktail: 

Figa Kavana, binnen de muren van het paleis. 

Je kunt zitten op de loungebankjes op de 

trappen in de twee smalle steegjes die naar dit 

adresje leiden. Buvinina 1.

•  Op een schattig pleintje, onder de bomen ligt 

het terras van Bifora, een fijne plek voor een 

kop koffie. Locals spreken hier af of lezen rus-

tig hun krantje. Bernardinova 5.

•  Probeer een tafeltje te krijgen op het leven-

dige terras van Teak, goed voor koffie en lunch 

Majstora Jurja 11. 

•  Het grote terras van hotel Adriana aan de Riva 

is een geliefde plek voor de inwoners van Split 

om een drankje te drinken en mensen te kij-

ken. www.hotel-adriana.hr

•  Een favoriet van veel locals is Konoba Varos, 

net iets buiten het centrum, maar goed te voet 

te doen. Grill- en visgerechten en een uitge-

breide wijnkaart. Ban Mladenova 7. Tel. + 385 

(0)21 396138.

•  Caffe Bar Zbirac ligt net boven het strand van 

Bačvice. Van hippe stellen en vriendengroepen 

tot gezinnen. Aan de baai van Bačvice. 

•  Prima eten en vanaf het hooggelegen terras 

een mooi uitzicht over de baai Bačvice: restau-

rant Stellon ligt buiten het centrum van Split, 

maar is een leuke plek om te eten met uitzicht 

op zee. Plaža Bačvice. Tel. +385 (0)21 489200.

Hvar
Hvar-stad
•  Aan de boulevard, met een terras dat praktisch 

aan het water grenst, ligt Gariful , een restau-

rant om te zien en gezien te worden, maar ook  

een goed familierestaurant met heerlijke lo-

kale gerechten. www.hvar-gariful.hr. Tel. +385 

(0)21 742999. 

•  Een klassieker is Macondo, in de oude straat-

jes achter het centrale plein. Tip: heerlijke 

gegrilde octopus salade. Tel. 385 21 742850 

(naast koffiebar Loco naar boven).

•  Een mooi terras, uitzicht op de houtoven en 

zowel lokale als internationale gerechten: Res-

taurant Passarola. www.restaurant-passarola.

eu. Tel +385 (0)21 717374. 

•  Alviž is geweldige pizzeria waar je in de ach-

tertuin van de eigenaren eet. Als je van stoof-

potjes houdt, bestel dan zeker pašticada, een 

lokaal gerecht met stoofvlees. Vlakbij het bus-

station. www.hvar-alviz.com. Tel. +385 (0)21 

742797.

•  Top Bar, in het Adriana Hotel is geweldig voor 

een drankje voor of na het eten. Het uitzicht 

over de haven en de overkant van Hvar is schit-

terend, zowel bij zonsondergang als wanneer 

het al donker is en alle lichtjes in het plaatsje 

aan zijn. www.suncanihvar.com

•  Leuk winkeltje met tassen, lavendelkussentjes 

en kleding van Kroatische ontwerpers: Chic 

Boutique. Als je van het centrale plein naar de 

boulevard  loopt, in ‘t eerste straatje links.

•  Thesaurus, de winkel van Dado en Katja, vind 

je tussen koffiebar Loco en restaurant Ma-

condo in. Leuke, handgemaakte sieraden, ge-

haakte vestjes en stoffen tassen. www.thesau-

rus-jewellery.com

•  Hvar-stad heeft geen straatnaambordjes, vraag 

locals naar een adres en ze wijzen je de weg.

Stari Grad
•  Leuk voor een drankje: Bar Sokol op pleintje 

Tvrdalj

•  Bij Tavern Dardin eet je lekker in de tuin. Ljude-

vita Gaja. Tel +385 (0)95 5579732. 

•  Restaurant Antica zit aan een schattig plein-

tje en heeft ook tafeltjes in het schaduwrijke 

steegje naast de ingang. Donja Kola 24. Tel. 

+385 (0)21 765479

Slapen
•  Familiehotel Podstine (Kroatisch voor: onder de 

kliffen), is letterlijk tegen de rotsen gebouwd, 

aan de buitenrand van Hvar-stad. Vanuit de 

meeste kamers en vanaf de terrassen op ver-

schillende hoogtes heb je een prachtig uitzicht 

over zee en de eilanden voor de kust. Er is een 

zonneterras aan het water en een wellnesscen-

trum met bubbelbaden, klein buitenzwembad, 

sauna, stoombad en massageruimtes. Via een 

wandelboulevard langs zee ben je binnen 20 

minuten in de stad. www.podstine.com

•  Villa Daniela is een klein familiehotel met een-

voudig ingerichte kamers en een hartelijke 

sfeer, net buiten de stad Bol op het eiland Brač. 

Het ligt op loopafstand van de haven en wie 

wil, kan naar het beroemde kiezelstrand Zlatni 

rat lopen (twintig minuten). www.villadaniela.

com

•  Le Meridien Lav is een groot, comfortabel 

luxehotel aan zee met fijne kamers en een uit-

gebreid ontbijt. De parkeergarage is handig 

als je met de auto reist. Het is ongeveer 15 

minuten rijden naar het centrum van Split en 

de ferry’s naar de eilanden. www.lemeridienla-

vsplit.com

Kijk voor meer informatie over reis en verblijf op 

www.kroatie.nl
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