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10 niet te missen events 
buiten het hoogseizoen

Kroatië is een populaire bestemming in juli en augustus, maar ook buiten het hoogseizoen beleef 
je het land op zĳn best. Van stadsfestivals voor het hele gezin, over uitdagende wandelroutes, tot 

genieten van lekkere wĳn … Wat dacht je bĳvoorbeeld van onderstaande tien events?

kroatië

ONZE INSIDERTIPS

1  Recreational Parenzana
 ma 22 apr 2019
 POREČ
 Wandelen of fietsen op Paasmaandag? Dan is Recreational 

Parenzana echt een event om naar uit te kĳken. De betoverende 
route, ooit gebruikt voor wĳntransport, leidt je via tal van tun-
nels en viaducten door de mooie natuur van Kroatië.

2  Internationale Climbers Meeting
 vr 26 apr – za 28 apr 2019
 PAKLENICA
 De klimmicrobe te pakken? Tĳdens het laatste weekend van 

april verzamelen bergbeklimmers en hikers in de ongerepte 
bergen van Paklenica. Dan wordt het Nationaal Park omgedoopt 
tot een uitdagende setting voor speed climbing, klimmarathons 
en andere klimsportactiviteiten.

3  Wings for Life World Run
 zo 5 mei 2019
 ZADAR
 De Wings for Life World Run is een jaarlĳkse, internationale 

loopwedstrĳd voor het goede doel, op verschillende locaties in 
de wereld tegelĳkertĳd. In Kroatië start de run in het pittoreske 
stadscentrum van Zadar, daarna loop je verder langs de mooiste 
plekjes van de Dalmatische kust.

4  Wine & Walk in Istrië
 za 18 mei 2019
 BUJE
 Istrië is een prachtige wĳnstreek voor levensgenieters, vooral 

tĳdens dit event. Tĳdens de speciale wandelroute van 11 km ga 
je langs de beste Istrische wĳnhuizen en makers van verschil-
lende streekproducten. De proevertjes staan alvast klaar!
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5  Apsyrtides Aromatherapie Festival
 za 18 – za 25 mei 2019
 MALI LOŠINJ
 Lošinj staat gekend als het ‘Eiland van de Vitaliteit’, dankzĳ de 

meer dan duizend plantensoorten,  hun veelzĳdige aroma’s 
en genezende eigenschappen. De laatste week van mei staat 
het eiland volledig in het teken van aromatherapie, gezond-
heid en welzĳn.

6  Cest is d’best Straattheaterfestival
 wo 29 mei – zo 2 jun 2019
 ZAGREB
 Tĳdens ‘Cest is d’best’ wordt het centrum van Zagreb om-

getoverd tot een vrolĳke wereld van circus en straattheater. 
Bonter en kleurrĳker dan dit wordt het hier niet. Dan mogen 
clowns, straatmuzikanten, acrobaten en vuurspuwers vĳf 
dagen lang de baas spelen over de straten.

7  De 100 mijl van Velebit
 vr 21 – zo 23 jun 2019
 PAKLENICA
 De Velebit Ultra Trail is zo’n wedstrĳd die elke loper op zĳn 

palmares zou moeten hebben. Langs de kronkelende route 
door de unieke natuur, ontdek je elke kilometer wel iets 
nieuws. De vermoeidheid? Die ebt helemaal weg dankzĳ de 
mooie zichten over het Velebit-gebergte.

8  INmusic Festival
 ma 24 – wo 26 jun 2019
 ZAGREB
 The Cure, Peter Bjorn en John, Garbage en Kurt Vile & The Vi-

olators openen de Kroatische zomer tĳdens INmusic Festival. 
Mis het niet, want NME-magazine – toch een autoriteit in de 
muziekwereld – schoof het event naar voren als dé verborgen 
parel van het komende, internationale festivalseizoen. 

9  Outlook Festival
 wo 4 – zo 8 sep 2019
 PULA
 Nog niet uitgefeest na de zomermaanden? In september vind 

je het beste van de dance-scene op Outlook Festival. Met maar 
liefst tien podia in en rond het 150-jaar oude, verlaten fort 
van Punta Christo in Štinjan. Ook de openingsavond in het 
amfitheater van Pula is een gigantisch spektakel, net als de 
40-tal bootparty’s in de baai.

10  Visualia Festival
 do 19 sep – za 21 sep 2019
 PULA
 Wie gek is op het Lichtfestival van Gent, moet in Kroatië zeker 

eens naar het Visualia Festival. Voor het zevende jaar op rĳ 
beleef je hier drie dagen lang pure magie. Zoals de verlichte 
havenkranen op de scheepswerf van Uljanik, verschillende 
3D-projecties in het historische centrum en tal van interac-
tieve lichttaferelen.

 Kroatië: een land met een ontspannen vibe, veel rust en natuur, tradities en een authentieke sfeer. Tegelijkertijd ook modern, levendig, luxueus en trendy. Je vindt er nog talloze 

plekken om helemaal tot rust te komen en het echte Kroatische leven te proeven. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.
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