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Fietsen van Split naar Dubrovnik 

Een 6 daagse fietsvakantie in Kroatië  
 
Code tour: CRO02C 

 
 

 
 
Kroatië heeft veel verschillende landschappen, van heuvels en bergen landinwaarts tot 
aan de kuststrook met zijn vele eilanden. Het is het land van honderden groene eilanden, 
diepblauwe zee, historische interessante steden, zoals Dubrovnik en Split, heerlijke 
visgerechten, uitstekende wijnen en olijfolie. Deze fietsvakantie combineert al deze 
eigenschappen tot één onvergetelijke reis. Fietsend langs de kust heb je schitterende 
uitzichten over de Adriatische Zee, de eilanden, heuvels bedekt met wijngaarden en 
olijfboomgaarden en passeer je pittoreske stadjes. Eilandhoppend bereik je Brač, 
gedomineerd door een kalkstenen Karst reliëf. 
De Romeinen gebruikten deze steen van hoge kwaliteit voor hun paleizen en tempels. Het 
volgende eiland dat aangedaan wordt is Hvar, lange tijd belangrijk voor de handel op de 
Adriatische Zee en de stad Hvar was de marinebasis van de Venetiaanse Republiek. 
Korčula is een ander prachtig eiland, het 6e grootste eiland van Kroatië. Het eiland heeft 
een dicht bos en de stad Korčula wordt het kleine Dubrovnik genoemd. De kathedraal van 
San Marco en de naastgelegen schatkamer van de abdij zijn zeker een bezoek waard. De 
twee hoogtepunten van deze vakantie zijn de stad Split met zijn oude stadscentrum in het 
Romeinse paleis van Diocletianus en de parel van de Adriatische Zee, Dubrovnik met zijn 
indrukwekkende stadsmuren en kasteel, gebruikt als decor voor het Spel der Tronen. 
Beide steden bruisen van leven met vele bars, restaurants, musea en pleinen met terrassen, 
uitstekende plaatsen om deze prachtige fietstocht te beginnen en te eindigen! 
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Proef de verschillende lokale specialiteiten, zoals het ossenvlees Boškarin, de 
vissersstoofpot Brodetto en de gefrituurde donuts Fritule. Kroatië produceert ook 
uitstekende wijnen in veel verschillende regio's, met een wijngeschiedenis die teruggaat 

tot het Griekse tijd. Wijnen om te proberen zijn de Babic (Primosten), Merlot (Drniš), Pošip 
maraština en Grk (Korčula). Al met al beleef je een authentiek, uniek Kroatië! 
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Periode: van april tot oktober met vrije startdagen 
 

Deelnemers: Vanaf 2 personen 
             
Niveau 2/3: een fietstocht met dagelijkse afstanden tussen 20 km en 84 km. Fietsen in 

heuvelachtige landschappen met veelvuldig heuvelop- en af fietsen. Voor fietsers met 
ruime fietservaring en een goede lichamelijke conditie.  
Totaal km 280 km  
 
Hoogtepunten: 

 Het paleis van Diocletianus in Split 

 Eilanden van Brač, Hvar en Korčula 

 Het schiereiland van Pelješac penisnula 

 Dubrovnik 
 
Programma in kort: 

Dag 1 Aankomst in  Split (17, 18 of 59 km) 
Dag 2 Split - eiland Brač – Split (36 km) 
Dag 3 Split – eiland Hvar (20 of 27 km) 
Dag 4 Eiland Hvar - Korčula eiland (46 of 55 km) 
Dag 5 Korčula rondrit (26, 34 of 84km) 
Dag 6 Korčula – Dubrovnik (57 km) 
Dag 7 Einde van de reis 
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Programma dag per dag 
 
Dag 1 Aankomst in Split  

Individuele aankomst in Split, de tweede stad in grote van Kroatië . Er is een briefing en 
de fietsen, indien gehuurd worden overhandigd. 's Avonds verken je het leuke 
stadscentrum van Split, een uitbundige stad met een perfecte balans tussen verleden, 
tradities en het moderne hedendaagse leven. Stap het paleis van Diocletianus binnen (een 
UNESCO-werelderfgoed). Er zijn veel gezellige bars, goede restaurants en interessante 
winkels omgeven door de oude Romeinse muren en overblijfselen van het paleis. Je zou 
kunnen overwegen om een extra nacht te boeken, want op deze eerste dag is er de 
mogelijkheid om te kiezen uit drie interessante rondritten.  
 
Hoogtepunten: Het paleis van Diocletianus, Marjan heuvel, Split centrum 
 
Overnachting met ontbijt in Split 
 
Optie 1: Split Marjan rondrit 
Afstand: 17 km 
Heuvelop: + 300 m  
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Optie 2: Split naar Stobreč rondrit 
Afstand: 18 km  
Heuvelop: + 260 m  

 
Optie 3: Stobreč rondrit 
Afstand: 59 km 
Heuvelop: + 1050 m  
 

 
 
Dag 2 De kust en het binnenland van het eiland Brač 

In de ochtend na het ontbijt ga je met de veerboot naar het eiland Brač, het grootste eiland 
van Kroatië met de hoogste heuveltop van alle eilanden, de St. Vid-heuvel. Het landschap 
en uitzicht zijn adembenemend, maar het fietsen is uitdagend met veel klimmetjes. Stone 
is de ziel van Brač. Het is ook een door UNESCO beschermd erfgoed. Het is een 
uitstekende plaats om te lunchen in één van de lokale restaurants, de "konoba", waar 
typische lokale gerechten worden geserveerd. 
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In de namiddag weer met de veerboot terug naar Split.  
 
Hoogtepunten: Brač, de oude dorpen in het binnenland en de kustplaatsen, kunstgallerijen 

en museum. 
 
Overnachting met ontbijt in Split 
 
Optie 1: Weste lijke rondrit 
Afstand: 36 km 
Heuvelop: + 700 m  
 

 
 
Optie 2: Supetar – Sutivan – Postira - Supetar 
Afstand: 35 km 
Heuvelop: + 500 m  
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Dag 3 Eiland van Hvar 

De naam van het eiland Hvar is afgeleid van het Griekse - Pharos. Lange tijd was het 

eiland onder Venetiaanse invloed, een stijlkenmerk dat kan worden teruggevonden in de 

architectuur in de stad Hvar. Vandaag begint de fietstocht vanaf de stad Stari Grad en 

eindigt in Hvar. Langs de route zijn er lavendelkwekerijen en olijfgaarden, een typisch 

landschap van de mediterrane eilanden. Je overnacht in de stad Hvar, waar je heerlijk 

kunt wandelen langs de prachtige promenade en kan dineren in één van de gezellige 

restaurants. 

Hoogtepunten: Jelsa, Vrboska en vele kleine karakteristieken dorpen, Stari Grad, UNESCO 
site van Stari Grad, museums, stranden, lavendelvelden, Hvar centrum 
 
Overnachting met ontbijt in Hvar  
 
Optie 1: Stari Grad – Hvar  
Afstand: 20 km 
Heuvelop: + 490 m  
 

 
 
 
Optie 2: Stari Grad rondrit 
Afstand: 27 km  
Heuvelop: + 330 m  
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Dag 4 Korčula eiland 

Na het ontbijt met een speedboot van Hvar naar Vela Luka op het eiland Korčula. De 
fietsroute loopt van het westen naar het oosten van dit mooie eiland: van Vela Luka naar 
de stad Korčula. Op de fiets ontdek je het hele eiland en zijn verborgen plekjes. Er zijn veel 
kleine, dorpen met wijn- en olijfboomgaarden en je fietst door weelderige steeneik- en 
mediterrane dennenbossen, die de naam aan het eiland hebben gegeven tijdens de Griekse 
periode in de 4e eeuw voor Christus: Korkyra Melaina, wat Dark Korčula betekent. Het 
eindpunt van vandaag is de stad Korčula.  
 
Hoogtepunten: boottocht, Korčula stad en eiland, de kustrit, charmante kleine dorpen, 
wijngaarden, lokale restaurants 
 
Overnachting met ontbijt in Korčula 
 
Optie 1: Vela Luka - Korčula 
Afstand: 46 km  
Heuvelop: + 860 m  
 

 
 
Optie 2: Vela Luka – Korčula extra 
Afstand: 55 km 
Heuvelop: + 1080 m  
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Dag 5 Rondrit op Korčula  

Vandaag zou je een dagje uit kunnen rusten en genieten van de stranden en de zee of een 
rondrit maken door het prachtige landschap van het eiland Korčula. In Lumbarda, een 
gerenommeerd wijngebied, kun je bij een lokale wijnboer een aantal van zijn wijnen 
proeven. Je overnacht nog een nacht in Korčula. De stad was misschien de geboorteplaats 
van de beroemde Marco Polo. In het centrum van de stad is er de Marco Polo-
tentoonstelling. Korčula staat bekend om de Moreška, een traditionele zwaarddans, die al 
honderden jaren gedanst wordt. Het is een complexe dans met twee groepen dansers, die 
een schijngevecht voeren om te beslissen over het lot van een gesluierde jonge vrouw. 
Ieder jaar op 29 juli (Dag van de H. Theodore) wordt de dans opgevoerd en tijdens de 
zomer zijn er wekelijkse uitvoeringen voor de toeristen op het eiland. Alleen de mannen 
uit de stad Korčula mogen deelnemen aan deze dans. 
 
Hoogtepunten: kleine dorpen en de wijnen van het eiland. 
 
Overnachting met ontbijt in Korčula town 
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Optie 1:  
Afstand: 34 km  
Heuvelop: + 680 m  

 

 
 
 
Optie 2:  
Afstand: 84 km  
Heuvelop: + 1700 m  
 

 
 

Optie 3: Korčula naar Račišće rondrit 
Afstand: 26 km  
Heuvelop: + 415 m  
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Dag 6 Wijnroute van Peljesac en Dubrovnik 

Vanmorgen verlaat je de stad Korčula en begint te fietsen op het schiereiland Pelješac. Van 
Orebić tot Ston is er een indrukwekkend uitzicht over de eilanden Korčula en Mljet. Dit 
deel van Kroatië heeft een lange geschiedenis van wijn maken en er is eventueel de 
mogelijkheid om enkele van deze Kroatische wijnen, zoals Dingač en Postup, langs de 
route te proeven. De fietstocht eindigt in de stad Ston, waar zout werd geproduceerd voor 
de Republiek Dubrovnik. Ston had in de 14e eeuw een 5 kilometer lange muur, die deel 
uitmaakte van de vestingwerken van de Republiek Dubrovnik. Vanaf Ston is er een 
transfer naar Dubrovnik. Einde van de tour of je kunt hier een laatste nacht boeken 
 
Hoogtepunten: Peninsula Peljesac, Ston en Dubrovnik, de wijnen 
 
Overnachting in Dubrovnik is niet inbegrepen 
 
Orebić naar Ston 
Afstand: 57 km  
Heuvelop: + 1240 m  
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Begin / einde van de tour 

De tour begint in de stad Split, dat een internationale luchthaven heeft op 25 km afstand 

van het stadscentrum. Als reisperiode raden we de lente (eind maart tot half juni) en herfst 

(half september tot begin november) aan, omdat Kroatië hete zomers kan hebben. Als 

fietsen niet de enige reden is, dat je voor deze tocht kiest: het zwemseizoen begint meestal 

eind mei en kan tot midden oktober duren. Zelfs in het hoogseizoen, juli en augustus, is 

het mogelijk om een eigen kleine privéstrandje te vinden op de eilanden. De tour eindigt 

in Dubrovnik. De internationale luchthaven ligt op 25 km afstand van de stad. Houd er 

rekening mee dat de pendeldiensten / transfers naar de luchthaven van Split of 

Dubrovnik op verzoek en tegen een toeslag beschikbaar zijn. Openbaar vervoer: 

pendelbussen gaan naar het centrum van Split.  

 

Kroatië kan worden onderverdeeld in drie klimatologische regio's. In het noorden liggen 

de Pannonische vlaktes, laaglanden met een landklimaat met koude winters en hete 

zomers. Midden-Kroatië bestaat uit de bergachtige regio Dinara, die bedekt is met grote 

bossen en een alpien klimaat heeft. De Adriatische kust heeft een mediterraan klimaat met 

koele en regenachtige winters en hete en droge zomers. 

Wintertemperaturen variëren van -1 tot 30 ° C in het continentale gebied, -5 tot 0° C in het 

berggebied en 5 tot 10 °C in de kuststreek. Zomertemperaturen variëren van 22 tot 26 ° C 

in het continentale gebied, 15 tot 20 ° C in het berggebied en 26 tot 30 ° C in de kuststreek. 

Hotels: 
B&B en guesthouses of *** en **** sterren hotels 
 
 
 
Prijzen p.p. 2021 
 

https://www.weatheronline.co.uk/Croatia.htm
https://www.weatheronline.co.uk/Croatia.htm
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B&B 01/04 -28/04 29/04-28/05 29/05–28/06 29/06-31.08 01/09–30/09 01/10–31/10 

Tweepers. 1560 1660 1690 1840 1740 1630 

toeslag 
Eenpers.  

280 330 370 420 390 330 

 
 

HOTELS 3*/4* 01.04-28.04 29.04-28.05 29.05-28.06 29.06-31.08 01.09–30.09 01.10–31.10 

Tweepers 1760 1950 2060 2160 2110 1850 

toeslag 
Eenpers.   

410 550 650 720 610 440 

 
 

Fietshuur: 
Racefietshuur € 140,00 
Hybride fietshuur € 120,00 
E-bike huur € 180,00 
 
 
Inbegrepen in de reis:  

 Briefing en bike fitting 

 5 overnachtingen in CAT A hotel 3* of 4* of CAT B in B&B / Guesthouses 

 5 x ontbijt  

 Informatie en gedteailleerde route beschrijving (kaart en road book), bagagelabels 
en vouchers  

 Bootkaartjes en prive boottransfers 

 Bagage transport 

 Transfer van Ston (Peljesac) naar Dubrovnik op dag 6 

 24/7 telefonische assistentie 

 
 
Niet inbegrepen:  

 Medische/bagage en annulleringsverzkering  

 Transfer van vliegveld naar hotel en terug (met toeslag) 

 Accommodatie in Dubrovnik op dag 6 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘Inbegrepen in de reis’ 
 
 

Nuttige informatie: 
Croatia travel advice 
Kroatie 
Kroatie reisadvies 
Kroatie 
Split 
Dubrovnik 

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/croatia
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/kroatie/reizen/reisadvies
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/kroatie/reizen/reisadvies
https://croatia.hr/nl-NL
https://croatia.hr/nl-NL
https://visitsplit.com/en/1/welcome-to-split
https://visitdubrovnik.hr/
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ECOLOGICO TOURS 
Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 

 

 

 


