Dubrovnik is misschien niet de
eerste stad die in je opkomt bij
het plannen van een citytrip.
Jammer! De combinatie van
een prachtige historische stad
en de ligging aan de diepblauwe
Adriatische Zee is juist ideaal.
Niet voor niets kochten Sharon
Stone en John Malkovich hier
recent nog een pied-à-terre.
In een dag verken je de oude
binnenstad gemakkelijk te voet,
terwijl je de dag daarna met de
haren in de wind op een boot zit
naar een van de vele eilandjes
voor de kust.
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Living-team in Dubrovnik: Monique Jansse
en fotograaf Thomas Pelgrom.
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Don’t miss
• Een rondwandeling op de
muren van de oude stad
• Een bezoek aan een van
de eilanden voor de kust
• De zonsondergang vanaf
Café Buza of restaurant
Levanat

Beste tijd om te gaan
Bezoek Dubrovnik bij
voorkeur in het voor- of
najaar. Dan heb je geen
last van de grote stroom
toeristen, veelal afkomstig
van cruiseschepen.

De kleur van
de daken
Opvallend is het grote
kleurverschil tussen de
verschillende dakpannen van
Dubrovnik, de stille getuigen
van de oorlog in 1991 en nu
handelskenmerk van de stad.
Honderden daken werden
verwoest. Maar bij de
wederopbouw bleek de
originele geeloranje kleur
niet meer na te maken,
dus kwamen er dieprode
dakpannen voor in de plaats.
Deze vormen nu een bonte
lappendeken met de
vooroorlogse dakpannen.

De oude binnenstad
Binnen de stadsmuren wonen
maar zo’n 2500 mensen.
Niet veel, als je bedenkt dat
Dubrovnik soms wel 10.000
bezoekers op een dag krijgt.
Maar vanaf de muur krijg je
een heel goed beeld van het
lokale leven. Wasgoed wordt
nog met ouderwetse katrollen
tussen de huizen uitgehangen
en schoolkinderen trappen
een balletje op een vervallen
binnen-plaats. En zo te
zien overstijgt het aantal
zwerfkatten met gemak
het aantal inwoners.
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Dubrovnik ligt uitgestrekt langs de Dalmatische kust van Kroatië. In het noorden
van de stad ligt de Gruž haven. Daar vertrekken de boten naar wat meer afgelegen
eilandjes. Aan de overkant van Gruž haven liggen de schiereilanden Babin Kuk
en Lapad. De meeste hotels van Dubrovnik zijn hier, vaak direct aan het strand
of op zijn minst met uitzicht op zee. Het grootste strand van de stad, met de
ambitieuze naam Copacabana, ligt op de kop van Babin Kuk. Vanaf dat schiereiland
ben je met de bus binnen tien minuten in de autovrije oude stad, veruit het
interessantste gedeelte van de stad. Verder richting zuiden ligt de aangename
buitenwijk Ploce
ˇ met het kleinere Banje strand en een handjevol dure hotels.

Slapen: binnen of buiten de muren?
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Hotelkamers in Dubrovnik zijn schaars en relatief duur. The place to sleep in
Dubrovnik is Pucic´ Palace, een van de weinige hotels binnen de stadsmuren.
Vanaf een slordige € 370 per nacht slaap je hier zacht in het meest gestylde
vijfsterrenhotel van de stad. Bij het hotel horen ook het populaire Café Royal aan
het marktplein van Dubrovnik, de wijnbar Razonoda en het Arabisch-mediterrane
restaurant Defne met een ﬁjn dakterras.
Een goedkoper en charmant alternatief in de binnenstad zijn de vier Apartments
Van Bloemen, gerund door een Engels echtpaar. Elke kamer hangt vol met de
kunst van mevrouw Van Bloemen en vooral appartement 1 heeft een geweldig
uitzicht over de oude haven. Maar het echte vakantiegevoel krijg je natuurlijk
aan de kust. In Lapad is het moderne wellness-hotel Uvala recentelijk volledig
gerenoveerd. Het heeft een heerlijk beautycentre, bubbelbaden, sauna’s, een
groot zwembad en voor de liefhebbers zelfs een macrobiotische menukaart.

Rondje stadsmuur
De twee hoofdpoorten van de oude stad zijn de Pile (westen) en Ploce
ˇ poort
(oosten). De beste manier om de charme van oud Dubrovnik te ondergaan is om
de stadsmuur op te gaan. In ongeveer een uur kun je rond de stad wandelen via
deze gigantische muren, die zijn gebouwd in de 13e eeuw en in de loop der
eeuwen uitdijden tot soms wel 25 meter hoog en 12 meter dik! Als je ’s morgens
zo vroeg mogelijk gaat, ontloop je de grote groepen cruiseboot-toeristen met
ﬂuorescerende buttons en baseballcaps-met-ingebouwde-propellers.
Vanaf de muur heb je een uitzicht op de Placa (spreek uit: Platsa). Op en rondom
deze marmeren stadsas speelt zich het publieke leven van Dubrovnik af, volgens
goede mediterrane traditie. Vooral ’s avonds wordt er hier behoorlijk wat afgeparadeerd. Oorspronkelijk was de Placa een kanaal dat de stad in tweeën deelde.
Landinwaarts woonden de ambachtslieden en aan de zeekant de gegoede burgers.
Deze tweedeling is tot op de dag van vandaag nog merkbaar. Aan de zeekant vind
je de betere winkels en restaurants, landinwaarts vooral de wat kleinere eettentjes.
Een absolute must tijdens de wandeling is een drankje drinken op het terras van
Café Buza, op de rotsen net buiten de stadsmuur. Volg gewoon de bordjes ‘cold
drinks’. Buza heeft geen adres, geen stromend water, de stroom wordt afgetapt
en er is zelfs geen kofﬁe, maar het uitzicht maakt dat allemaal goed. Er is ook
genoeg entertainment, want de lokale dare devils springen hier vanaf tien meter
hoogte de zee in.
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Italiaanse kofﬁekwaliteit
In de rest van Dubrovnik zit het wel goed met de kofﬁe. De Kroaten hebben
goed afgekeken bij hun overburen, de Italianen, en kunnen heerlijke kofﬁe, pizza
en ijs maken. Twee leuke adressen: na een rondwandeling op de muur kun je in
het populaire Café Festival op de Placa kofﬁe drinken en mensen kijken. En aan
het einde van de Placa, bij de beroemde Orlando zuil, ligt Cele. Vlak achter
Cele ligt de fotogenieke groente- en fruitmarkt, Gunduliceva Poljana.

01 Uitzicht op Lopud 02 het bord da de weg wijst naar
Buza 03 Lunch aan het strand bij Lopud 04 Baai van Lopud
05 Uitzicht vanaf Buza 06 Hotel Uvala
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Borduurwerk, zilver en bloedkoraal
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De oude stad van Dubrovnik behoort tot het Werelderfgoed van Unesco, waardoor de stad een nogal gepolijste indruk geeft. Met al die blinkende straatnaambordjes, mensen in klederdracht en traditionele dansuitvoeringen op straat
krijg je soms het idee in het decor rond te lopen van het ultieme Eurovisie
Songfestival promotieﬁlmpje. Een dag in het oude stadshart is dan ook het leukst
als je de grote straten verlaat en een beetje verdwaalt in de achterafsteegjes.
Fashionista’s met shopambities zullen teleurgesteld worden in Dubrovnik, want
op modegebied stelt de stad niet veel voor. Je struikelt er vooral over de winkeltjes
met zilver en bloedkoraal, bontgeborduurde kleden en pannenlappen. In de oude
haven aan de oostzijde van de stad staan de vrouwen hun handgeborduurde en
gehaakte spullen aan te prijzen. Koop je het liever in een klein winkeltje, dan is
Suveniri Bacan
ˇ een aanrader. Een van de mooiste winkels van de stad is de sieradenwinkel Ðardin Gallery. Hier ook veel bloedkoraal en zilver, maar dan wel
ontworpen door de nieuwste generatie Kroatische ontwerpers. Kadena is een
kleine kledingboetiek in een zijstraat van de Placa met ontwerpen van twee
jonge ontwerpers uit Zagreb. In het hoedenwinkeltje Ronchi kun je al sinds 1858
terecht voor handgemaakte hoofddeksels: van keurige hoeden met kant tot
stoere cowboyhoeden. Waar de Kroaten echt prat op gaan, is dat de stropdas
uit Kroatië komt. De grootste dassenwinkel in de oude stad is Croata. Leuk om
even een blik op te werpen, maar om nu te zeggen dat Kroatië hét land is om
een das te kopen … “Peek&Cloppenburg anno 1989”, hoor ik onze fotograaf
mompelen. Misschien is het beste cadeau voor thuis nog wel een goede ﬂes
Kroatische wijn van Vinoteka Dubrovnik. Vooral de Pošop (wit) en de Dingacˇ
(rood) zijn aanraders. Andere lokale delicatessen als olijfolie en likeur kun je het
beste kopen bij Franja. Bij de mooie kloostertuin van het franciscaner klooster
zit een van de oudste apotheken ter wereld. Hier kun je crèmes kopen op basis
van pure plantenextracten, die al sinds de 14e eeuw de strijd aangaan met rimpels.

Zonsondergang & zeevruchten
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07 Levanat 08 Café Royal 09 Veel hotels aan de kust op het schiereiland Lapad hebben
een heerlijk zwembad pal aan zee 10 Een straatje in het oude centrum van Dubrovnik
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Na een dagje slenteren wordt het tijd voor een aperitief. Bijvoorbeeld in de luie
stoelen van Hemingway of het terras van Gradska Kavana. Wil je nog even de
zon in de zee zien zakken, dan is Buza de beste optie. De loungy strandtent East
West Club net buiten de stadsmuur is ook populair bij zonsondergangliefhebbers.
De Kroatische keuken is vrij traditioneel, maar er is natuurlijk niets mis met een
vers visje, minestrone-soep of zeevruchtenrisotto! Een leuk lunchadres op het
marktplein is Kamenice, beroemd om z’n oesters. Een van de populairste visrestaurants is het levendige Lokanda Peskarija aan de oude haven. Kijk uit dat je
niet terechtkomt tussen alle toeristen in de sliert terrasjes in de straat Prijeko,
één uitzondering daargelaten: Rozarij. Dit restaurantje ligt weggestopt in de
verste uithoek en je kunt er heerlijk eten. De chicste optie binnen de oude stadsmuren is het hooggelegen terras van restaurant Proto. In deze oase van rust, net
buiten de drukke Placa, eet je de lekkerste vis van de stad. Een romantische plek
is restaurant/club Labirint, letterlijk op de stadsmuur en dus met geweldig uitzicht op de vissersbootjes in oude haven. Probeer het privé-tafeltje in de punt
van de muur te reserveren! Kroaten zijn gek op de Italiaanse keuken. Bij Mea
Culpa eet je goede pizza’s en bij Spaghetteria Toni lekkere pasta’s. Logeer je in
de wijk Babin Kuk of Lapad, dan rest je maar een ding: als de wiedeweerga naar
Levanat. Romantischer dan dit wordt het niet: het ruisen van de zee, uitzicht op
de kleine baai, ondergaande zon en een visje op je bord. Kroaten houden ervan
om, net als de Italianen, na het eten nog wat rond te banjeren met een ijsje. De
lekkerste haal je bij Dolce Vita of Sladoledarna. Daarna is er nog maar één terras
om naartoe te gaan: de Troubadour, met elke avond live jazz optredens!

Stranden langs de
kust van Dubrovnik
Banje: praktisch gelegen,
vlakbij de oude stadsmuur.
Bedjes en parasols verkrijgbaar bij de EastWest Club.
Copacabana: op het
schiereiland Lapad. Grootste
stadsstrand, veel watersportactiviteiten, leuk voor
kinderen.
Sveti Jakov: best bewaarde
geheim van de locals, 163
steile treden omlaag vanaf
het voormalige St Jakov’s
klooster in Ploce.
ˇ

Het Zomerfestival
Het meest prestigieuze
festival van Kroatië speelt
zich af tijdens de zomer in
Dubrovnik. Vele historische
gebouwen in de oude stad
worden omgetoverd tot het
toneel voor klassieke
concerten en toneelstukken.
Tussen 10 juli en 25 augustus
is er iedere dag wel ergens
een voorstelling te zien.
De stad barst uit zijn 13e
eeuwse voegen tijdens dit
festival dus het is raadzaam
om je hotel ruim van te voren
te reserveren.
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Islandhopping: Lokrum, Lopud en Mljet
Het leuke aan Dubrovnik is dat je heel makkelijk een bootje neemt naar een de
vele eilandjes voor de kust. De populairste bestemming is Lokrum, vlak voor de
kust. Op dit dichtbegroeide eiland vind je geen hotels, auto’s of wegen, maar
wel rotsige baaitjes, botanische tuinen, een oud klooster én een naaktstrand.
Maar eigenlijk is het leuker om vanaf de Gruž haven de boot te nemen naar
Lopud. In een klein uur vaar je naar dit idyllische plekje in zee, bekend vanwege
een van de mooiste stranden uit de omgeving. Na een lunch in het gezellige
visrestaurant Obala in de haven, kun je de rest van het eiland te voet of met een
huurﬁets verkennen. Het strand ligt op een kwartier ﬁetsen of een half uur lopen
vanaf de haven.
Mljet is een van de grootste eilanden, met een dorpje, bossen, wijngaarden en
twee zoutwatermeren. De helft van het eiland is nationaal park. Het is bijna twee
uur varen, maar Mijet is zelfs voor de inwoners van Dubrovnik een bijzonder
uitstapje. Na aﬂoop van zo’n heerlijke dag op een eiland voor de kust zou je
bijna vergeten dat je bezig was met een citytrip. En dat is nou precies wat
Dubrovnik zo speciaal maakt! o

Ook een citytrip naar Dubrovnik? Kijk op www.livingtravel.nl of in de Living
Gids op pagina xxx voor alle adressen en meer informatie over de reisaanbieding Dubrovnik.

7

11 Buza 12 Het strand van Lopud

De taal
Met Engels kom je een heel
eind in Dubrovnik, maar een
woordje Kroatisch links en
rechts levert je al gauw een
glimlach op:
Hallo - Zdravo
Tot ziens – Doviðenja
Ja – Da
Nee – Ne
Dankjewel - Hvala
Alsjeblieft – Molim
Goedendag – Dobar Dan
Proost! – Živjeli!
Doe me er nog maar een!
– Još jedan
Nee, laat maar – Ostavi

