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Investeren in Kroatië 
Investeren in Kroatië is een goede keuze. Kroatië is naast een geliefde vakantiebestemming ook een land waar 
jaar in jaar uit fors wordt geïnvesteerd. Het is een prachtig land voor een eigen vakantiewoning, maar ook een 
land dat zeer geschikt is om in (toeristisch) vastgoed te investeren. Een paar highlights van Kroatië en de regio 
Istrië in het bijzonder benoemen wij graag voor u: 

Prachtige kustlijn 
De Kroatische kust wordt ook wel de mooiste van Europa genoemd. Niet voor niets is Kroatië een populaire 
zonbestemming. Een prachtige, groene kustlijn afgewisseld met rotsformaties en vele romantische baaien laat 
ieders hart sneller kloppen! 

Op en top cultuur 
Kroatië kent een levendige cultuur. De vele oude en sfeervolle dorpjes dragen bij aan een heerlijk 
vakantiegevoel. Van een Romeins amfitheater tot oude vissersdorpjes. In de regio Istrië proef je de cultuur en 
waan je je soms eeuwen terug in de tijd. Het is genieten van de klassieke dorpscentra van dorpen als Porec, 
Rovinj en Pula. Middeleeuwse kastelen, gotische kathedralen, barokke paleizen, gebouwen uit de Venetiaanse 
tijd of Habsburger architectuur; cultuurliefhebbers hebben hier genoeg te ontdekken! 

Prachtige binnenlanden 
Niet alleen de kust is mooi. Het binnenland van Istrië is met de vele wijn- en olijfgaarden in het glooiende 
landschap misschien nog wel mooier. Op en top genieten van eindeloze uitzichten en afwisselende 
landschappen. Vanaf de heuvels kijk je in diepe dalen of tot aan de Adriatische kust. Wie nog wat dieper 
Kroatië intrekt ontdekt ook prachtige Nationale parken, zoals de Plitvic Meren of Krka watervallen. 

Culinair genieten 
Wie van culinair genieten houdt is in Kroatië op de goede plek. De Kroatische keuken is namelijk erg veelzijdig 
en verschilt zelfs per regio. De reden daarvan is dat Kroatië in de geschiedenis veel verschillenden invloeden 
heeft gehad, die allemaal iets van uit hun eigen keuken hebben meegebracht. Daarnaast wordt Kroatië 
omringd door buurlanden met heerlijke gerechten. Zo vind je in de Kroatische keuken veel Italiaanse, 
Hongaarse, Oostenrijkse en Turkse invloeden terug. Kroaten zijn trots op hun kookkunsten en dat laten ze je 
proeven ook. In Istrië vind je bijvoorbeeld geweldige visschotels en truffelgerechten. Wie daarnaast van goede 
wijnen houdt zit helemaal goed in Kroatië. Kroatische wijnen zijn goed, heel goed. Kortom; culinair is hier het 
nodige te genieten! 

Investeren in vakantie 
Dit alles maakt Kroatië tot een fantastisch veelzijdig vakantieland. Kroatië is meer dan een strandvakantie. Het 
verhuurseizoen is dankzij het aangename klimaat dan ook lang en start al begin april om door te gaan tot 
oktober. De huurprijzen voor vrijstaande huizen met zwembad liggen in de zomermaanden hoog, waardoor 
met relatief weinig weken verhuur een mooi rendement gerealiseerd kan worden. Een eigen huis in Kroatië is 
dan ook niet alleen leuk voor uzelf, maar ook als investering. 

 

             


