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Zo'n dertig jaar lang waren de Brioni-eilanden taboe voor
de gewone toerist. Ze behoorden tot het presidentiële
zomerverblijf van de Joegoslavische leider Josip Broz Tito
die er regeringsleiders en filmsterren ontving.
Tegenwoordig viert een nieuwe elite er vakantie, maar mag
ook de gewone toerist er voorzichtig rondkijken.
Klik op een plaatje voor een vergroting
Eire: het land van heksen en
kastelen

De 14 Brioni-eilanden liggen voor de
kust van Istrië, het meest welvarende
deel van Kroatië. De eilandengroep is
uitgeroepen tot Nationaal Park, wat
betekent dat ze niet zomaar
toegankelijk zijn.
De haven van Fazana
Je kunt er alleen komen door de boot te
nemen vanaf het op het vasteland
gelegen Fažana. Er worden maximaal
1100 bezoekers per dag toegelaten,
dus reserveren is aan te bevelen. Dat
kan bij het toeristenbureau in Fažana,
een vissersdorpje op het vasteland
Herten op de golfbaan
tegenover het hoofdeiland.
Wie zelf over een boot beschikt, mag
wel aanleggen op Brioni, maar
overnachten is taboe. Slechts vier of vijf
andere eilanden zijn nog per boot te
bereiken, maar de rest is verboden
gebied of door ondieptes onbereikbaar.

Pootafdrukken van
dino's

Romeinse villa’s
De eersten die door hadden dat het
goed toeven was op de eilanden, waren
http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=846813/sc=e9ff21 (1 of 4)19-10-2007 16:10:23

1)
2)
3)
4)
5)

Halloween in Derry
Natuurlijk avontuurlijk
Stedentrips
Festivals, accenten en stadsmuren
Kastelen, parken en begraafplaatsen

Planet - Luxueus vakantievieren in Tito's achtertuin

de Romeinen.
Op het grootste eiland, Veli Brioni, zijn
in de baai van Verige nog resten te zien
van een groot Romeinse villa- en
tempelcomplex uit de eerste eeuw na
Resten van
Christus. In het water van de baai liggen
Romeinse luxe
nog de verzonken kademuren, die
vanuit de lucht prima te zien zijn. Met
een liefelijke baai en Romeinse resten
op de achtergrond heeft dit deel van het
eiland een Arkadische uitstraling. Niet
verwonderlijk dus dat dit het decor is
voor het vermaarde jaarlijkse
polotoernooi. Met dat toernooi wordt
Complex voor de
geld opgehaald om het nationaal park in verwerking van wijn
stand te houden.
en olijfolie, circa 130
v. Chr.
Elite
In de negentiende eeuw zag de Oostenrijkse industrieel Paul
Kupelwieser goede mogelijkheden om van Brioni een
vakantieoord voor de elite te maken. Er werden paleisjes en
villa's gebouwd, er werd polo gespeeld en er werd een
golfbaan aangelegd die destijds een van de grootste van
Europa was. De reputatie van het eiland als paradijs voor de
'rich and famous' was geboren.
Filmsterren
Na de Tweede Wereldoorlog bombardeerde partizanenleider
en president Tito Veli Brioni tot zijn zomerresidentie. Daardoor
ging de hele eilandengroep voor gewone stervelingen op slot.
Tito ontving er filmsterren als Richard Burton en Elizabeth
Taylor, Sophia Loren, maar ook politieke medestanders als
Nehru en Indira Ghandi. Van alle hoogwaardigheidsbekleders
die hij op zijn eiland ontving, zijn alleen Fidel Castro en
Moammar Khadaffi nog in leven.
Foto’s van het verblijf van Tito op Brioni hangen in het
plaatselijke museum. Tito’s villa is niet toegankelijk voor
bezoekers. Het huis wordt regelmatig gebruikt door de huidige
president van Kroatië. Ook Tito's Cadillac Eldorado uit 1953,
een cadeautje van de Amerikaanse president Eisenhouwer, is
op het moment van schrijven even niet te huur. Het voertuig
wordt op het vasteland gerestaureerd. In 2008 moet de
bijzondere auto weer op het eiland rondrijden. Een ritje van een
uur gaat je dan 670 euro kosten.
Safaripark
Al die staatshoofden, regeringsleiders en andere vips kwamen
niet met lege handen. Veel bezoekers brachten dieren mee,
waardoor op Veli Brioni een heel safaripark is ontstaan. Je kunt
er nog de olifanten en de heilige koeien van Ghandi bekijken,
maar ook zebra's, struisvogels en inheemse dieren als de
Istrische stieren (witgrijze beesten met grote horens) en
inheemse schapen. De Istrische geit, het symbool van Istrië,
ontbreekt helaas en Tito’s leeuwen zijn overgebracht naar de
dierentuin van Zagreb.
Dino's
Net buiten het safaripark liggen bewijzen van dieren die
honderd miljoen jaar geleden op deze plek leefden. In de
rotsplateaus zijn pootafdrukken gevonden van therapoden,
tweevoetige vleesetende dinosauriërs. Ze liggen naast
versteende rimpelingen in de bodem die veroorzaakt zijn door
golven die hier ooit op de kusten klotsten.
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Golf
De circa veertig jaar oude papegaai van Tito vertoeft nog wel
op het eiland. Hij kletst er de toeristen nog de oren van het
hoofd. Verder barst het er van de herten. Zij houden op
ecologische wijze de achttien-holes golfbaan kort.
Tito had eigenlijk een hekel aan golf en liet de baan tot negen
holes inkorten. Vier jaar geleden is er weer een achttien holes
baan van gemaakt waar elke zaterdag een wedstrijd wordt
gespeeld. De baan is openbaar en een starttijd reserveren voor
een rondje golf kan bij de informatiewinkel in Fažana waar je
ook je tickets voor de boot kunt kopen.
Luxe
Celebrities uit de politiek en
showbizz frequenteren het eiland
nog steeds en niet alleen om er
golf te spelen of voor het
jaarlijkse polotoernooi. Ze komen
af op het kristalheldere water dat
de eilanden omspoelt en voor de
De Cadillac van
luxe van de villa’s.
Tito (foto: Brijuni.hr)
Voor een verblijf in die villa’s is
wel een diepe beurs vereist. Je betaalt er zo duizend euro per
nacht met een minimumverblijf van een week. Geduld is een
schone zaak, want de kamers zijn altijd volgeboekt. Maar dan
heb je ook veel privacy en een hoog serviceniveau. Als hotelof villagast mag je overal vrij rondlopen en kun je gebruik
maken van je privé-strand. Dagjesmensen mogen zich alleen
met een gids over het eiland verplaatsen.
Daarmee zijn de Brioni-eilanden een goed voorbeeld van
duurzaam en kwalitatief hoogwaardig toerisme zoals Kroatië
dat tegenwoordig graag ontwikkelt. Liever hoge kwaliteit,
duurzaamheid en minder bezoekers, dan goedkoop
massatoerisme.
Het is dan ook de bedoeling om aan de Brioni Rivièra, het
vasteland tegenover de eilanden tussen Rovinj en Pula, alleen
nog maar hoogwaardige, met hun omgeving versmeltende
klassehotels te bouwen.
Sardientjes
Terug aan de vaste wal is het aardig om nog even door Fažana
te slenteren. Tito wordt er, in elk geval door de oudere
bevolking, nog steeds op handen gedragen. Hij kwam er vaak
om er met de dorpelingen wat te drinken en een praatje te
maken. Behalve in Tito heeft Fažana zich tegenwoordig
gespecialiseerd in de vangst van en gastronomie rond
sardientjes. Er is zelfs een sardientjesmuseum.
Hoe er te komen?
De Brioni-eilanden liggen op een kwartiertje varen vanaf
Fažana dat op acht kilometer ten noordwesten van de
toeristenplaats Pula ligt. Vanuit Pula vertrekken excursieboten
naar de Brioni-archipel. Maatschappijen als Croatia Airlines en
Austria Airlines vliegen, zeker in het zomerseizoen, vrijwel
dagelijks van Amsterdam naar Pula.
Tekst en foto's: Nico van Dijk
●

Meer artikelen over Kroatië
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Links
● Istra.hr (Istria Tourist Board, Engels- en Duitstalig)
● Brijuni.hr (Nationaal Park Brioni, Engelstalig)
● Kroatisch Bureau voor Toerisme
Hoofdfoto: Milan Babic/Croatian National Tourist Board
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