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Prachtplekken in Kroatië

Kamenjak
Een grote berg stenen, dat is de let-
terlijke vertaling van Kamenjak.
Een lullige benaming is het, voor
zo’n prachtige plek. Over een hob-
belige weg waarvan je denkt: waar
gaan we in godsnaam heen, rijd je
naar boven. Aan de druk op je oren
is de hoogte te voelen en door het
geschud beginnen de kinderen ach-
terin te klagen dat ze misselijk wor-
den.
Boven blijft eerst het ontevreden

gevoel hangen. Een klein kerkje,
een leeg restaurant: wat doen we
hier? Boos loop je naar een muurtje
om er chagrijnig op te gaan zitten.
Enopdieplekwordt duidelijkwaar-
om je hierheen ging: het uitzicht!
Kleine groene eilandjes omrand
door gele stranden liggen in de
groenblauwezee, eenpaar zeilboot-
jes zie je varen, een vlinder fladdert
langs je heen. Waarom was je ook
alweer chagrijnig?
Via een rotsig wandelpad kom je

bij eenverrekijker (waargeenmunt-
jes in hoeven!) en als jeweetwaar je
moet kijken, zie je camping Oaza

Mira liggen, met een kleine eigen
haven waar je je boot te water kunt
laten. Daarmee kun je nationaal
park Kornati bezoeken, de eilan-
dengroepdie vanafhetuitzichtpunt
zo goed was te zien. Camping Oaza
Mira heeft ook een klein stukje pri-
véstrand, omringd door struikjes,
waar je ook zonder zwembroek of
bikini kunt bruinbakken.
www.oaza-mira.hr

Šibenik
Eenmeisje van een jaar of 8, rood T-
shirt, lange paardenstaart, staat
met haar gezicht tegen demuur van
de Sint Jakobkathedraal aange-
drukt, haar handen voor haar ogen.
Hardop telt ze langzaam terug van
tien. Ondertussen stuiven de ande-
re kinderen weg en duiken achter
een pilaar of een standbeeld van
een leeuw.Hetmeisjedraait zichom
en begint met zoeken. Af en toe
piept een kinderhoofdje vanachter
eenpilaaromtekijkenof zedebuut-
plaats kunnen halen. Het ziet er
grappig uit, zeker in combinatie

met de gebeeldhouwde hoofden die
in de rand van de kathedraal zitten
gemetseld: ruim zeventig koppen
vanmannen, vrouwen en kinderen.
Het zijn allemaal bewoners geweest
van Šibenik. Ook sommige huizen
hebben indemuur eenhoofd.De ei-
genaar van het kledingwinkeltje
maakt er iets nuttigs van: hij ge-
bruikthetgebeeldhouwdehoofdals
etalagepop om een hoedje uit te
stallen.
Behalve de Sint Jacobkathedraal

heeft Šibenik nog talloze andere
kloosters en kerken. Denk er wel
aandat de stad gigantisch veel trap-
penheeft. Envind jehet zieligomde
hond op de camping te laten, neem
het beest gewoon mee. De Kroaten
zijn gek op dieren, let maar eens op
de drinkbakjes voor katten en hon-
den die in de muur zijn ingemet-
seld. Moet het alleen wel geregend
hebben, anders zijn de bakjes leeg.
Camping Solaris ligt op 6 kilome-

ter van de stad en is zeer kindvrien-
delijk.Met zwembaden, restaurants
en een echte piratenboot.
www.campingsolaris.com
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Eén op de vier toeristen in Kroatië is
kampeerder. Vijf prachtige plekken plus
camping in de mooiste provincie van
Kroatië: Dalmatië.
BABETTE RIJKHOFF


