
Pula, de grootste stad van Istrië, is al meer dan drie 
eeuwen oud en de sporen van de Romeinen zijn 
hier nog altijd zichtbaar. Met een beetje fantasie 
zie je een enthousiaste menigte door de straten 
van Pula lopen, langs de Tempel van Augustus, op 
weg naar het amfi theater, waar het Romeinse volk 
werd vermaakt met gevechten tussen gladiatoren 
en wilde beesten. Het amfi theater is tegenwoordig 
het toneel van concerten, opera’s en het jaarlijkse 
fi lmfestival. 

Dat ook Italië, of beter gezegd Venetië, zeggen-
schap heeft gehad in Istrië, blijkt wel uit het feit dat 
het schiereiland in de Middeleeuwen onderdeel 
van de Republiek Venetië uitmaakte. Nog steeds 
is er een ‘lijntje’ met Italië: er is een rechtstreekse 
bootverbinding over de Golf van Triëst tussen 
Pula en Venetië. De Venetiaanse bouwstijl vind je 
in heel Istrië terug: van het Pretoriaanse Paleis in 
het noordelijk gelegen Koper en het fotogenieke 
havenstadje Piran in Slovenië tot in het historische 
stadscentrum van Pula, op de zuidelijke punt van 
het schiereiland. 

Met een boot kun je de kustlijn van Istrië van de 
andere kant bewonderen, door een heus fjord va-
ren – het Lim Fjord - en aan wal gaan bij idyllische 
havenplaatsjes zoals het kleurrijke Rovinj. Als je door 

Uitvinders van de ski

Het noorden van Europa heeft prima skibestemmingen: je bent verzekerd van sneeuw en het is er een stuk minder 
druk. Zodat jij de glooiende pistes met poedersneeuw soms helemaal voor jezelf hebt. In Noorwegen is het skiën zo’n 
beetje uitgevonden. Vierduizend jaar geleden stonden ze daar al op stukjes hout (‘ski’) in de sneeuw. Wie stad en skiën 
wil combineren, reist af naar Oslo: net buiten de hoofdstad ligt het Oslo Vinterpark. Als je vervolgens de trein richting 
Bergen pakt - een van de mooiste treinritten ter wereld - kom je uit in Geilo. Dit dorp ligt aan de rand van een natio-
naal park en daar kun je fantastisch skiën, snowboarden en snowkiten. www.norwayhomeofskiing.com

Ons land is bekend om de mooie stranden en de ge-
zellige kustplaatsen. ‘s Zomers vaak druk, in het najaar 
is het er juist heerlijk rustig. Zoals in het Noord-Holland-
se Egmond. Eten in een van restaurants, een museum 
bezoeken, wandelen door het dorp of het naastgele-
gen Noord-Hollands duinreservaat en natuurlijk lekker 
uitwaaien op het strand. Een wandeling of fi etstocht 
langs de kust bij Egmond in de zilte zeelucht is goed 
voor lichaam en geest. Bijkomend voordeel: een 
weekendje Egmond is in het najaar extra goedkoop. 
www.vvvegmond.nl

In oktober kon je meedoen aan de like&deel-actie op de 
Facebookpagina van Reis! Je maakte kans op een week 
vakantie aan het Gardameer in Italië, aangeboden door 
Rent-a-Tent. Dat klonk menigeen als muziek in de oren: de 
pagina werd massaal geliket en gedeeld. Op 31 oktober 
zijn de twee winnaars bekend gemaakt: Judith Siepel 
en Frank de Jonge zitten tijdens de meivakantie 2017 op 
camping Bella Italia in Peschiera aan het Gardameer. 
Gefeliciteerd! 
Op de Facebookpagina van Reis! vind je het laatste reis-
nieuws en boeiende reis verhalen van onze verslaggevers. 
Ook zijn er regelmatig interessante acties en aanbiedin-
gen. De moeite waard om te volgen: 
www.facebook.com/ndcreis. 

Lekker uitwaaien

P(reis) winnaars

Het is geen wonder dat de Romeinen met 
plezier verbleven op het schiereiland Istrië, 
in de noordelijkste punt van de Adriatische 
Zee. Istrië was onderdeel van het West-
Romeinse Rijk, en dat is nog steeds te zien. 
Maar ook andere culturen vormden Istrië tot 
wat het nu is. 

Multi-culti in Istrië

het oude centrum wandelt, lijkt de tijd stil te hebben ge-
staan: Romeinen en Venetianen lieten ook hier hun sporen 
na. Toch is het hier allesbehalve antiek: de vele terrassen, 
winkeltjes, cafés en restaurants laten zien dat de gastvrije 
bewoners volop van het leven genieten en hun multi-culti-
stad graag met anderen delen. 

Wij Nederlanders gaan weer vaker op vakantie. Tussen 
oktober 2015 en maart 2016 gingen ‘we’ 12,5 miljoen keer 
weg, een stijging van zes procent ten opzichte van dezelfde 
periode een jaar daarvoor. Tijdens de crisis liep het aantal 
vakanties terug, maar nu de crisis voorbij lijkt te zijn, trekt de 
markt weer aan. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO 
Research. Vooral korte vakanties naar het buitenland zijn 
in trek, net als overzeese reizen. Bestemmingen rond de 
Middellandse Zee zijn minder populair. Duitsland is nog 
steeds het meest favoriete vakantieland van Nederlanders, 
gevolgd door Spanje, Oostenrijk, België en Frankrijk. 

We gaan vaker weg

www.istrianet.org

Foto: Pixabay

Foto : Pixabay

Foto’s: Pixabay

Foto : Pixabay


