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BEZOEK HET CULTUURERFGOED

Alhoewel Nin de oudste koninklijke stad van Kroatië is, leeft deze 
stad niet van vergane glorie. Het verleden en heden gaan hier hand 
in hand. Nin is een Dalmatische stad, aangenaam om erin te leven en 
prachtig als vakantiebestemming. Naar verluidt liggen hier de kleinste 
kathedraal ter wereld en een van de 's werelds mooiste stranden 
verborgen. Het is een plek voor rust en recreatie. Nin biedt plezier, 
geeft energie, gezondheid en zelfvertrouwen terug. Nin is de Europese 
bestemming van uitmuntendheid en behoort tot de meest romantische 
bestemmingen van Europa. 

Er is zoveel meer verweven in Nin zijn verleden en heden, met wat de 
natuur hier heeft gegeven en wat de mens heeft gemaakt. Nin heeft 
een verhaal! Het bewijs is overduidelijk: het leven hier duurt al millennia 
lang. En een dag duurt nog langer. Als u het niet gelooft, check het dan 
- we hebben bewijzen… zoveel bewijzen!
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Het eerste bewijs: een rijke schatkist

Alles in Nin - dit toeristiche centrum gelegen in de provincie 
Zadar - ademt geschiedenis en een glorieuze traditie, die verwe-
ven is met het leven van deze regio en Kroatië.

Nin is de oudste Kroatische koninklijke stad, de bakermat van 
de Kroatische staat, die ook het Kroatische Bethlehem wordt 
genoemd.

Veel uitstekend bewaard gebleven cultuurmonumenten spre-
ken over het verleden van Nin, vooral de oud-Kroatische kerken uit 
de 9e en 12e eeuw, die uniek zijn niet alleen in Kroatië, maar ook 
in het wijdere Middellandse Zeegebied. De pre-romaanse kerk van 
het Heilige Kruis uit de 9e eeuw, de kleinste kathedraal ter wereld 
genoemd, is slechts 36 passen lang. Een van de symbolen van Nin 
is de romantische kerk van St.-Nicolaas uit het einde van de 11e 
eeuw, die verbonden is aan overleveringen over de kroningen van 
Kroatische koningen. Het Museum van Nin Oudheden tentoonstelt 
een replica van de doopkapel van hertog Višeslav uit de 9e eeuw 
en twee originele gerestaureerde oud-Kroatische boten - Condura 

Croatica uit de 11e eeuw en een 
replica van Serillia Liburnica uit 
de 1e eeuw. Beide zijn gevonden 
op het gebied van Nin en zijn 
het bewijs van haar noodlottige 
verbinding met de zee.

Er is hier nog veel meer 
de moeite waard om te zien. 
Uit de antieke tijden zijn de 

overblijfselen van de Beneden 
stadspoort, alsook de grootste 

Romeinse tempel aan de oostkust van 
de Adriatische Zee, mozaïeken uit de 2e eeuw en de 

overblijfselen van oude wooneenheden in het stadscentrum te 
zien. De overblijfselen van de muren aan de stadsoostzijde sug-
gereren het belang van het middeleeuwse Nin. Dicht bij de Boven 
stadspoort en de kerk van St.-Ambrosius (13e eeuw) bevindt zich 
een herdenkingspark gewijd aan de dichter Petar Zoranić Ninja-
nin. In het centrum van de stad staat de parochiekerk van St.-An-
selmus (6e-18e eeuw), de voormalige eerste kathedraal van 
Kroatië, waar het wonderbaarlijke beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
van Zečevo wordt bewaard. Neem ook een kijkje in de Schatka-
mer van de kerkelijke kunst Goud en Zilver van de stad Nin.

Nin staat ook bekend om de monumenten gewijd aan enkele 
van zijn beroemde bewoners. Een bronzen standbeeld van bis-
schop Gregorius van Nin is in de stad opgericht - wanneer u zijn 
grote teen aanraakt, vertelt de overlevering, zal uw wens worden 
vervuld. Daarom is het niet verwonderlijk dat de grote teen ver-
sleten is, want het aantal gasten in Nin is elk jaar aan het groeien. 
De inwoners van Nin houden in ere het speciale moment in de 
geschiedenis van elk land, zijnde de eerste internationale erken-
ning van het land - de zegen van paus Johannes VIII op 7 juni 879, 
hetgeen tijdens hertog Branimir plaats vond, door een standbeeld 
aan hem toe te wijden. Ter nagedachtenis aan die dag, viert Nin 
haar stadsdag, en Kroatië de Dag van de Kroatische diplomatie.

Hebben we alles verteld over de geschiedenis en de monu-
menten van Nin?! Niet eens in de buurt van gekomen - de rijke 
schatkamer van Nin is ideaal om verder te verkennen! Want er 
zijn nog zo veel monumenten hier, nog meer verhalen, legendes 
en geloofsvoorstellingen...

Het tweede bewijs: rijke geschenken van de natuur

De stad Nin ligt in het midden van een unieke ondiepe lagune, 
met de oude stadskern op een klein eiland van 500 meter door-
snede. De stad bevindt zich op slechts 14 kilometer van Zadar. 
Haar zandstranden zijn onvergetelijk en worden terecht tot de 
mooiste stranden ter wereld gerekend. 

Nin is ook een stad van zout, dat een bron van rijkdom in haar 
lange geschiedenis is geweest. De zoutpannen - die gebaseerd zijn 
op een duizendjarige productietraditie van zout in de lagune van 
Nin - zijn open voor toeristen. Daar leert u ter plaatse alles over het 
proces van het winnen van zout, dat precies hetzelfde is gebleven 
als in de Romeinse tijden. Uit die tijd zijn in de zoutpannen nog 
steeds de overblijfselen bewaard gebleven van een stenen doorlaat 
die zeewater in de poelen liet, maar ook een interessante wereld 
van vogels en een uniek zeeleven aangepast aan de specifieke ken-
merken van dit gebied. Zout van Nin is voorzien van een eco-cer-
tificaat dankzij de schone omgeving, een groot aantal zonnige 
dagen, gunstige winden en een uitzonderlijke geografische ligging, 
waardoor er hier een van de hoogste kwaliteit zout van Europa en 
de wereld wordt gewonnen. En we weten zeker dat u na dit bezoek, 
de volgende keer wanneer u deze belangrijke smaakmaker aan een 
goede maaltijd toevoegt, in uw gedachten terug naar – waar anders 
dan Nin – zal gaan. 

Velen komen hier op zoek naar 
gezondheid. Namelijk, in de buurt 
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van het prachtige Koninginnestrand (Kraljičina plaža) is een 
plaats met geneeskrachtige modder (peloïde) die al langer dan 
40 jaar met succes wordt gebruikt bij de behandeling van de reu-
matische aandoeningen, spinale misvormingen, locomotorische 
aandoeningen, vrouwelijke onvruchtbaarheid en verschillende 
huidziekten. De therapie wordt uitgevoerd in een aangename 
natuurlijke omgeving en de weldadige effecten ervan worden 
versterkt door te baden en te zwemmen in de warme zee. De 
bouw van een modern recreatie- en toeristisch centrum is een 
stap verder...

Het derde bewijs: de traditie!

In Nin is het immateriële traditionele erfgoed verweven met 
het dagelijks leven, waarbij ze naast elkaar bestaan en uw heden 
de kans geven om romantisch te ontsnappen en naar tijdloze 
waarden te reiken. De verschijning van Onze-Lieve-Vrouw van 
Zečevo met een traditionele bedevaart naar het nabijgelegen 
eiland Zečevo per boot en te voet, is gebaseerd op een inte-
ressant verhaal dat teruggaat naar het begin van de 16e eeuw. 
In 1516 verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan de herderin weduwe 
Jelena, sprak een boodschap uit voor het volk en deze ver-
schijning werd bevestigd met tranen van het Onze-Lieve-Vrouw 
beeld. Vanaf dat moment tot vandaag wordt de verschijning van 
Onze-Lieve-Vrouw vereerd. Als vergelding voor de nederlaag in 
Nin staken de Turken de kerk en het klooster op een nabijgelegen 
eiland in brand, doodden de monniken en namen het beeld van 
Onze-Lieve-Vrouw mee. Volgens de legende hebben ze het beeld 
de zee ingegooid, maar Onze-Lieve-Vrouw 'zwom' terug naar Nin. 
De unieke processie waarmee het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
naar het eiland wordt gevaren, is een onvergetelijke gebeurtenis 
voor de lokale bevolking en hun gasten.

De in leven gehouden traditie is zeker ook de Nin 'plazulja', een 
houten boot met een karakteristieke vorm, waarvan de construc-
tie bewaard is gebleven in mond-tot-mond doorgegeven familie-
tradities. Hoe ziet het eruit? In plaats van een beschrijving, een 
uitnodiging: in de haven van Nin kunt u wel honderd verankerde 
hand gebouwde boten zien. In Nin is de traditie van het bespelen 
van het instrument tamburica ouder dan 100 jaar, en tegenwoor-
dig wordt het klapa (a capella) gezang in ere gehouden. Wanneer 
u hier komt, vergeet dan niet het gastronomisch plezier - šokol. 
Nin šokol is een autochtoon gedroogd vleesproduct waarvan de 
kwaliteit te danken is aan het vlees, maar ook aan de specifieke 
kenmerken van het milieu – gekookte rode wijn, kruiden, zout en 
de bora noordenwind. Het originele šokol recept - waaraan het Nin 
Šokolijada Festival is gewijd - wordt bewaard in families en slechts 
mondeling doorgegeven. De familiegeheimen van de bereiding zijn 
helaas niet beschikbaar, maar de šokol zelf wel. Eet smakelijk!

Het vierde bewijs: een rijk toeristisch aanbod!

Of u hier komt voor rust, plezier, recreatie, op zoek naar ge-
zondheid, het verlangen om de rijke historische schatkamer te 
verkennen, tijdreizen naar het verleden of genieten van de mo-
derne hedendaagse ritmes, hier bent u op de juiste plek! In Nin 
bevindt zich het Zaton Holiday Resort met de beroemde Camping 
Zaton, een prachtig toeristencomplex dat vele internationale en 
Kroatische onderscheidingen heeft gewonnen voor de kwaliteit 
en diversiteit van accommodatie, recreatie en entertainment. 
Maar er zijn ook andere accommodatie mogelijkheden – bij par-
ticulieren, aparthotels, campings, etc. In tavernes, restaurants, 
pizzeria's en herbergen kunt u genieten van mediterrane specia-
liteiten, originele smaken en hoogstaande gastronomie en kunt 
u speciale souvenirs en herinneringen uit Nin, dit toeristisch 
centrum gemaakt van schoonheid, plezier en gezondheid, naar 
huis meenemen.

Het vijfde bewijs: iedereen komt terug!

En zijn we nog iets vergeten?! Na-
tuurlijk zijn we dat, en terecht: Nin en 
zijn omgeving bieden nog veel meer 
verrassingen, veel vertelde en nog 
te vertellen verhalen... waardoor Nin 
de vleiende titel van de Europese be-
stemming van uitmuntendheid kreeg.    

Nin wacht met vreugde op u en 
verwelkomt u!
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De stad Nin is sinds 2010 de houder van de EDEN titel - Eu-
ropese bestemming van uitmuntendheid. Nin trekt op mys-
terieuze wijze aan met zijn charmante ligging, zacht klimaat, 
uitzonderlijk cultureel erfgoed en ongerepte natuur, evenals 
ongewone festivals en goed behouden gebleven gewoonten. 
Midden in een ondiepe lagune op een hartvormig eiland ligt 
de oude stadskern van Nin, waar het leven 3000 jaar gele-
den begon en waardoor Nin een van de oudste steden in het 
Middellandse Zeegebied is. Veel beschavingen hebben hier 
hun sporen achtergelaten, die u kunt ervaren door over de 
romantische straten van het eiland te wandelen - een waar 
openluchtmuseum. In de prehistorie was Nin een belangrijke 
havenstad aan de Adriatische Zee, daarna een Romeinse mu-
nicipium (gemeente), in de middeleeuwen was Nin de eerste 
Kroatische hoofdstad en de oudste Kroatische koninklijke 
stad, en al 500 jaar is het een Mariaheiligdom. Al haar verha-
len, geschiedenis, legendes en monumenten, al haar schoon-
heid en natuurlijke rijkdom zijn er om van te genieten en de 
broodnodige oorspronkelijke vrede, gezondheid en vreugde 
terug te vinden. Deze unieke Kroatische lagune wordt afge-
sloten door het Koninginnestrand (Kraljičina plaža), een van 
de mooiste stranden ter wereld, en het Ždrijac strand. Deze 
stranden bieden een uitzicht op de adembenemende berg 
Velebit. Omringd door talloze legendes, biedt het mystieke 
en raadselachtige Nin, als een Kroatisch juweel dat wordt 
gestreeld door de Velebit noordenwind - bora, historische 
verhalen met een vleugje zout. Betoverd door haar natuurlijke 
schoonheid en bijna vijf eeuwen geleden geïnspireerd door 
het culturele erfgoed, schreef de dichter Petar Zoranić Nin-
janin de eerste Kroatische roman Planine (Bergen). Dompel 
uzelf onder in Nin en ga op ontdekkingsreis:

•	 Het beroemdste visuele symbool van Nin - de kroningskerk 
van St.-Nicolaas uit de 12e eeuw - ziet u meteen bij aankomst 
uit de richting van Zadar. Na Zaton te zijn gepasseerd, aan de 
linkerkant van de weg, op een heuvel, in het midden van het 
veld genoemd Prahulja, werd een kerk gebouwd, die over-
levering verbindt met het verhaal van de kroning van zeven 
Kroatische heersers. Maak een foto ervan!

•	 Bij de ingang van de brug en de oude stadskern van Nin biedt het 
zicht op het standbeeld van hertog Branimir een onvergetelijke 
belevenis. Het is ook een geweldige plek om te fotograferen.

• Het oude gedeelte van Nin ligt op een eiland van 500 meter 
doorsnede, dat door twee stenen bruggen met het vasteland is 
verbonden.

• In de zee naast de brug ziet u een replica van een oude Kroati-
sche boot liggen en de originelen van de 11e-eeuwse Condura 
Croatica kunt u in het Museum van Nin Oudheden bezichtigen.

• De toegang tot de stad Nin, de Beneden stadspoort, leidt naar 
een straat die ooit Kalelarga heette - tegenwoordig is het Bra-
nimirova straat.

• De Kerk van St.-Anselmus was ooit de eerste kathedraal van 
Kroatië (6e - 18e eeuw), en is gelegen in het stadscentrum. 
Ernaast staat een kapel uit de 16e eeuw die het wonderbaarlijke 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zečevo bewaart.

• Nin is al 500 jaar een Mariaheiligdom (1516-2016). Drie keer per 
jaar worden er festiviteiten met processies gehouden, en bede-
vaarten met de overtocht van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
op 5 mei en 5 augustus.

• In de Schatkamer van de parochiekerk Goud en Zilver van de 
stad Nin is onder meer één zilveren Judasmunt te zien, de ring 
van paus Pius II. uit de 15e eeuw en reliekschrijnen uit de 8e tot 
de 14e eeuw.

• Het Museum van Nin Oudheden bevat voor-
werpen uit de prehistorie, de Romeinse 
tijd, het vroege christendom, de vroege 
middeleeuwen, de late middeleeuwen en 
de vroegmoderne tijd.

• Een replica van de doopkapel van 
hertog Višeslav bevindt zich in dat 
museum en het origineel wordt be-
waard in Split.

• Naast de vondsten van de originele boot 
Condura Croatica, kunt u in het museum 
een replica van de boot Serilia Liburni-
ca uit de 1e eeuw bezichtigen.

• Het standbeeld van bisschop Grego-
rius van Nin, het werk van de acade-
mische beeldhouwer Ivan Meštrović, 
verwelkomt u in het stadscentrum. In 
de 10e eeuw, tijdens het bewind van 
koning Tomislav, pleitte de beroemde 
bisschop voor het behoud van het gla-
golitisch alfabeth - glagoljica. De grote 
teen van Gregorius van Nin behoort tot 
de tien meest aantrekkelijke symbolen 
van geluk ter wereld. Volgens de over-
leving kan het aanraken van zijn glan-
zende grote teen "wensen vervullen 
en geluk brengen".

• De Kerk van het Heilige Kruis uit de 
9e eeuw is bijzonder aantrekkelijk 
omdat het de kleinste kathedraal ter 
wereld wordt genoemd. De kerk wordt met Stonehenge ver-
gelijkt, omdat het een zonnewijzer en een kalender voorstelt.

• Vlakbij het Archeologisch Museum bevinden zich de overblijf-
selen van de grootste antieke tempel aan de oostelijke kant van 
de Adriatische Zee uit de 1e eeuw.

• In de straat genaamd Ulica Šubića Bribirskih bevinden zich de 
overblijfselen van een rijk Romeins huis met een mozaïek uit de 
2e eeuw.

• Naast de kerk van St.-Ambrosius, uit de 13e eeuw, kunt u door 
de Boven stadspoort naar de Boven stadsbrug wandelen, waar 
u de overblijfselen van de muren uit de 16e - 18e eeuw kunt 
bezichtigen.
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• Een wandeling over de straten van de oude stad langs de over-
blijfselen van de stenen muren geeft inzicht in de aanwezigheid 
van verschillende beschavingen op het gebied van Nin.

• Na het onderzoeken en bezichtigen van de historische verhalen 
van het koninklijke Nin, zult u ervan overtuigd zijn dat de dichter 
deze terecht het Kroatische Bethlehem noemde.

• Ontdek natuurlijke rijkdommen en bezoek het Zoutmuseum!

• In het gebied van Nin hebben biologen 8 NATURA 2000 habitats 
ontdekt, 5 endemische, 4 ernstig bedreigde, 1 bedreigde en 
5 kwetsbare planten - verken ze en fotografeer ze! De natuur 
heeft 4 NATURA 2000 habitats naast elkaar gelegd langs het 
Koninginnestrand (Kraljičina plaža), waardoor een ecolo-
gisch-natuurlijke botanische tuin is ontstaan die ideaal is om 
te wandelen en hardlopen. In mei en juni, wanneer ontelbare 
kleuren het zandlandschap verrijken, kunt u daar in de bloei van 
bijzondere planten genieten!

• Wist u dat Nin 8000 meter aan zandstranden heeft? 

• Nin heeft de grootste vindplaats van geneeskrachtige modder 
van Kroatië, met een volume van 120.000 m3 - probeer het uit!

• Vogelkijkers zullen de lagune onmiddellijk herkennen als hun 
belangrijke bestemming

• Op zo'n klein gebied van Nin wordt een ongewone biodiversiteit 
vastgesteld, die het gebied behelsd van het Eco Park Nin lagune 
binnen de Nin baai.

• Als u van sport houdt, kunt u tijdens uw vakantie het hele jaar 
door actief van Nin genieten.

• Voor liefhebbers van een actieve vakantie is het aan te raden 
om de opwindende natuur van de Nin Riviera en de omgeving 
te verkennen - door te wandelen, hardlopen of fietsen. Bezoek 
de kleine vissersdorpjes in de buurt, adem de frisse lucht vol 
ozon in, geniet van het blauw van de zee en de gouden zonson-
dergangen! Ervaar wind- en kitesurfen op zandstranden, waar 
het microklimaat veel geschikte winden met zich meebrengt! 
De bora noordenwind waait voornamelijk in de winter, in het 
vroege voorjaar en de late herfst, en brengt schone lucht van 
de berg Velebit, terwijl tijdens de zomermaanden de mistral de 
zomerhitte verlicht.

• In Nin bevindt zich het meest bekende Kroatische camping 
Zaton en het moderne resort Zaton Holiday Resort.

• Leer iets nieuws: het lokale sport picigin - een dynamisch spel 
met een kleine bal in de ondiepe zee!

• Proef het autochtone gastronomische product - Nin šokol - dat 
slechts in het Nin regio wordt gemaakt!

• In de buurt van de stad Nin bevindt zich de beroemde ezelboer-
derij in Žerava, op 10 kilometer afstand van de oude stadskern 
van Nin.

• En tot slot, rust uit op een bankje in het herdenkingspark van 
de dichter Zoranić - misschien zullen creativiteit en inspiratie u 
aansporen tot het creëren van uw levenswerk of het nemen van 
een belangrijke beslissing!
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Het feest van de Moeder Gods, Onze-Lieve-Vrouw van Zečevo ge-
naamd, is verbonden met de oudste Kroatische christelijke stad 
Nin. Deze stad was het eerste politieke, culturele en religieuze cen-
trum van de vroeg-Kroatische staat. Het heiligdom van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Zečevo is een van de oudste Mariaheiligdommen in 
Kroatië en het centrale Maria heiligdom van het aartsbisdom Zadar.

De stad Nin en het eiland Zečevo
Nin is de oudste Kroatische koninklijke stad, gelegen in de baai 

aan de rand van Ravni Kotari, op 14 kilometer afstand van Zadar. 
Binnen de unieke Kroatische lagune bevindt zich een eilandje van 
een oppervlakte van 15 ha en 500 meter doorsnede waarop de oude 
stadskern van Nin ligt, die met het vasteland door twee stenen brug-
gen is verbonden. De historische kern van het eiland en de omgeving 
op het vasteland hebben vanwege een zeer waardevol cultuurerfgoed 
de wettelijke status van beschermd cultureel erfgoed gekregen. Niet 
ver van de historische kern, op de plaats van de huidige zoutpannen, 
werd de oudste nederzetting van de Nin regio gevonden, daterend 
uit de neolithische periode (5500 tot 5000 v.Chr.). De historische 
stadskern op het eiland is al 3000 jaar onafgebroken bewoond. Nin 
werd gesticht door de Liburniërs in de 9e eeuw voor Christus, en in de 
Romeinse tijd was het een municipium (gemeente) genaamd Aenona. 
Tijdens de volksverhuizingen en vestiging van Slaven in Dalmatië, 
werd in deze regio de vroegmiddeleeuwse Kroatische staat gesticht 
en Nin werd het eerste politieke en culturele centrum van Kroaten. 
Vanaf de 9e eeuw werd Nin het religieuze centrum van Kroatië en 
tot 1828 was het de zetel van het bisdom. De historische stad werd 
verschillende keren verwoest, het zwaarst in de 17e eeuw toen het in 
brand werd gestoken en verwoest. Gedurende drie eeuwen werd het 
langzaam herbouwd. Veel omstandigheden hebben invloed gehad op 
het feit dat de geschiedenis van het beroemde Nin - de bakermat van 

de Kroatische cultuur - slecht bekend is bij het grote publiek. De stad 
Nin is het grootste Mariaheiligdom van het aartsbisdom van Zadar. 
Naast de voormalige kathedraal van Nin, de kerk van St.-Anselmus 
(6e-18e eeuw), werd de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zečevo 
bijgebouwd, waarin het wonderbaarlijke beeld van de Heilige Maagd 
Maria wordt bewaard.

Het eiland Zečevo ligt op 5 zeemijlen afstand van Nin, respec-
tievelijk op 13 km over land. Het staat bekend om een uitzonderlijk 
gebouw - de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Zečevo en de overblijf-
selen van een kluizenaarsklooster. Het eiland Zečevo maakt sinds 
2007 deel uit van de gemeente Vrsi. De kerk en het sacrale complex 
op het eiland staan onder het bestuur van het parochiekantoor van 
St.-Anselmus van de stad Nin. 

De verschijningen van de Heilige Maagd Maria 
Op 9 april, 19 april en 20 april 1516 verscheen aan de weduwe Jelena, 
wijlen Marin Grubišić, een kluizenaar in een wit habijt met kaarsen 
in zijn handen die haar verzocht om naar de kerk in Zečevo te gaan, 
waar ze een boodschap voor het volk zou ontvangen van de Heilige 
Maagd Maria. Uit angst dat de mensen haar niet zouden geloven, deed 
ze dat niet. Vervolgens, in dromen, gedurende meerdere nachten, 
verscheen de Maagd Maria aan haar met bebloede knieën. Op 21 april 
1516, terwijl ze in de wijngaard bij Jasenovo verbleef, verscheen aan 
de weduwe Jelena de Heilige Maagd Maria, in het wit gekleed. Ze 
stond op een stronk van een wijnstok en openbaarde haar dit bericht: 

Ik laat elke maandag een volledige gratie achter in de kerk op 
Zečevo, maar daarvoor dient er ‘s maandags te vasten op brood en 
water en de Heilige Mis te laten opdragen in de kerk van St.-Jacob, 
omdat ik blij ben om daar te worden vereerd net zoals op Zečevo.

Daarna verdween Onze-Lieve-Vrouw en Jelena haastte zich 
naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk op Zečevo. Op het moment dat ze 
de kerk naderde, begonnen de klokken uit zichzelf te luiden. Toen 
ze de kerk binnenkwam, zag ze dezelfde Onze-Lieve-Vrouw als die 
aan haar was verschenen in Jasenovo, die vervolgens weer ver-
dween. Op de avond van 4 mei 1516, terwijl ze aan het bidden 
was voor het beeld van Onze-Lieve-Vrouw op het eilandje 
Zečevo, zocht Jelena naar een teken dat de wonder-
baarlijke verschijningen en de boodschap van Onze- 
Lieve-Vrouw zou bevestigen. Op dat moment begon 
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw uit beide ogen te 
tranen, wat werd waargenomen door 
vele kerkdienaars en Gods volk, die 
zich op dat moment op het eiland 
Zečevo bevonden. Het Feest van 
de Verschijning van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Zečevo, op 5 mei, 
werd in 1517 gesticht door de bis-
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schop van Nin Juraj Divnić, aangespoord door de verschijningen van 
Onze-Lieve-Vrouw en de wensen van het volk, in de periode wanneer 
Nin bestuurd werd door hertog Ivan Marko edele Molina.

De verering van Onze-Lieve-Vrouw
Aangemoedigd door de bevestigde wonderbaarlijke gebeurtenissen 
die de afgelopen 505 jaar hebben plaatsgevonden, komen pelgrims 
vanuit verschillende plaatsen naar het heiligdom van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Zečevo vanwege spirituele en fysieke redenen, en om 
te bidden voor gehoorgeven. Tegenwoordig wordt Onze-Lieve-Vrouw 
van Zečevo drie keer per jaar vereerd. Tweemaal worden bedevaarten 
gehouden per boot en te voet van Nin naar het eiland Zečevo op 5 
mei, de dag van de Verschijning, en opnieuw op 5 augustus, met de 
overdracht van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. De derde en groot-
ste verering van Onze-Lieve-Vrouw, namelijk de viering van Haar 
votieffeest, wordt gehouden in de kerk van St.-Anselmus in Nin op 
de maandag voor Hemelvaart. De datum van dit feest is variabel. Het 
Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Zečevo heeft de status van imma-
terieel cultureel erfgoed sinds 2013, toen het werd opgenomen op de 
Lijst van beschermd cultureel erfgoed in het Register van cultureel 
erfgoed van de Republiek Kroatië. Sinds 2013 is in de parochie van 
Onze-Lieve-Vrouw van Zečevo een gebedsgemeenschap actief die 
regelmatig op maandag samenkomt om te bidden in de Onze-Lie-
ve-Vrouwekapel. Naast het gebed, streven de leden van de gemeen-
schap ernaar om de liefde van de Heer en de broeders in hun dagelijks 
leven te beleven, door daden van naastenliefde te verrichten, onder 
de bescherming van de Heilige Maagd Maria.

Het wonderbaarlijke beeld van Onze-Lieve-Vrouw  
van Zečevo 
Het is niet bekend wanneer het beeld is gemaakt en vanwaar 
het naar Zečevo is gebracht. Het beeld behoort tot het gotische 
motief van de prachtige Madonna en bestond zeker in de 14e 
eeuw. In 1500 vielen de Ottomaanse Turken Zadar en Nin aan en 
namen het meest dierbare van het volk van Nin - het beeld van 
Onze-Lieve-Vrouw, mee. Hoe het beeld terugkwam van de Turken 
- was het, zoals de legende dat zegt, wonderbaarlijk drijvend op 
de zee, of was het misschien door de inwoners van Nin zelf terug-
gekocht – dat kan niet met zekerheid worden vastgesteld. In 1587 
werd het beeld overgebracht van Zečevo naar Nin naar de kerk 
van St.-Ambrosius, die ooit aan de benedictijnen toebehoorde. 
In 1646 werden uit angst voor de Turken het beeld van Onze-Lie-
ve-Vrouw en de relieken van de kathedraal van Nin naar Zadar 
verplaatst. Het beeld werd vervolgens op het hoofdaltaar van de 
kathedraal van Zadar geplaatst en bleef daar tot het einde van de 
toenmalige oorlog. In 1674 werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
ceremonieel overgebracht van Zadar naar de kathedraal van Nin en 
in de voormalige kapel van St.-Marcela geplaatst, die de kapel van 
Onze-Lieve-Vrouw van Zečevo wordt genoemd. Sindsdien staat 
het beeld in deze kapel in Nin, die in historische zin het centrum 
van het allereerste begin van de Kroatische staat is. Voor dit beeld 
bidden parochianen en pelgrims graag, op zoek naar voorspraak 
en bescherming van de Heilige Maagd Maria.
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Museum van Nin Oudheden
Adres: Trg Kraljevac 8 
HR - 23232 Nin

Openingstijden: 

01. 01. - 30. 04.: maandag - vrijdag  9.00 - 14.00 uur (met aankondiging)
02. 05. - 30. 06: maandag - zaterdag 9.00 - 14.00 uur
01. 07. - 31. 08.: maandag - zondag 9.00 - 14.00 uur en 18.00 - 22.00 uur
01. 09. - 31. 10.: maandag - zaterdag 9.00 - 14.00 uur
01. 11. - 31. 12.: maandag - vrijdag  9.00 - 14.00 uur (met aankondiging)

In juni en september kunnen de openingstijden afwijken en op 
de feestdagen is het museum gesloten.

Toegangsprijs: 
Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar HRK 20,00; 
volwassenen (groepen) HRK 15,00, 
(met professionele begeleiding) HRK 20,00; scholieren, 
studenten en gepensioneerden (groepen) HRK 12,00, 
HRK 15,00 (met professionele begeleiding); professionele 
begeleiding in een vreemde taal HRK 200,00

Schatkamer van de kerk  
St.-Anselmus 
Adres: Župni ured, Branimirova 2
HR - 23232 Nin

Openingstijden: 

tijdens het toeristische hoogseizoen 
(juli - augustus) elke dag behalve op 
zondag en feestdagen van 10:30 tot 
12:30 uur en van 18:00 tot 21:00 uur. 
Buiten het toeristische hoogseizoen 
met aankondiging. 

Toegangsprijs: 

individueel volwassenen HRK 20,00 
kinderen HRK 10,00
groepen vanaf 10 personen HRK 10,00.

Tel: +385 23 264 162
E-mail: 
zupanin@zadarskanadbiskupija.hr

MUSEA IN NIN MUSEA IN NIN

Tel: +385 23 264 160
E-mail: mdadic@amzd.hr
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JUDA'S ZILVEREN MUNT DIDRAHMA VAN 
RHODOS, 4E EEUW V. CHR.

Arm reliekschrijn van St.-Asel, 14e eeuw

BURSA RELIQUARIUM MET HET SCHOUDER-
BLAD VAN ST.-ANSELMUS 8/9e eeuw

Monstrans, 19e eeuw

RING MET DE INSCHRIJVING VAN PAUS 
PIUS, 15e eeuw



POSJETI NIN   1514   POSJETI NIN   

De stad Nin strekt zich uit over twee 
toeristische kustbestemmingen - Nin 
en Zaton, en in het landelijke gebied 
tot de toeristische plaatsen Ninski 
Stanovi, Grbe, Žerava en Poljica Brig. 
Aan het kuststrook zijn er meer dan 
tien kilometer zandstranden. Nin is 
een stad van zout, geneeskrachtige 
modder, bijzonder vogelrijkdom, 
ongerepte natuur en beschermde 
habitats van Natura 2000.
De wijdere omgeving wordt de 
Nin Riviera genoemd, waar qua 
oppervlakte de grootste Kroatische 
zandstranden te vinden zijn.

Zoutmuseum en Zouthuis 
Adres: Ilirska cesta 7
HR - 23232 Nin

Door de zoutpannen van Nin worden rondleidingen 
georganiseerd.

Openingstijden tijdens het toeristische 
hoogseizoen (juni - september) elke dag van 
8.00 tot 20.00 uur. Openingstijden buiten het 
toeristische hoogseizoen van maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 15.00 uur. Zaterdag en zondag op 
afspraak. Toegangsprijs: groepen: HRK 40,00, 
individueel HRK 65,00, gezinskaart HRK 170,00, 
groepen leerlingen HRK 20,00.

Tel: + 385 23 264 764

E-mail: maloprodaja@solananin.hr
info@solananin.hr 

www.solananin.hr 
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Wist u dat de Nin Riviera ongeveer uit 50 kilometer zand-
stranden bestaat in de plaatsen: Nin, Zaton, Privlaka, Vir en 
Vrsi? Zandstranden zijn een van de handelsmerken van de Nin 
Riviera en het oude Nin, en vanwege de ondiepe en warme zee 
zijn ze vooral aantrekkelijk voor gezinnen met kleine kinderen, 
romantici, natuurliefhebbers en ouderen. Een verblijf op deze 
stranden is onvergetelijk, daarom is het niet verwonderlijk 
dat ze op de lijst van de mooiste stranden van Kroatië en de 
wereld prijken. Op het strand van Ždrijac is een school voor 
windsurfen en kitesurfen, terwijl het langste strand het meer 
dan 3 km lange Koninginnestrand (Kraljičina plaža) is, dat wordt 
geassocieerd met een legende en dat een speciale zone heeft, 
gedefinieerd als een babystrand. De andere zandstranden van 
Nin heten Prodorica en Bilotinjak, en de stranden van Zaton 
zijn: Jaz, Pliša en Punta. Tijdens het hoogseizoen kunt u op 
deze stranden een divers aanbod van strandbars vinden. Het 
strand in Zaton Holiday Resort is voorzien van een zwembad 
met glijbanen, pretparken voor kinderen en horeca, het is ge-
schikt voor mensen met lichamelijke beperking en heeft een 
rijk aanbod aan amusementsactiviteiten en sportfaciliteiten. 
Dit strand draagt bovendien het internationaal erkende Blauwe 
Vlag keurmerk. Het strand is aangepast aan de gasten van het 
Zaton Holiday Resort, terwijl de gasten uit de omgeving entree 
betalen. Alle stranden hier zijn buitengewoon aantrekkelijk - 
kom en geniet van de betovering van het zand.

Het verhaal van zandstranden
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Het verhaal van zout
Met een zoutproductie gebaseerd op een duizendjarige traditie, 
getuigen de zoutpannen van de oudste economie van Nin, die in 
de prehistorie en de oudheid de bron van welvaart was voor de 
wijdere omgeving. Op de vlakte waar zout wordt gewonnen bevin-
den zich de overblijfselen van de zoutpannen uit de oudheid - een 
stenen Romeins waterdoorlaat. Het technologische proces van 
zoutwinning is hetzelfde als in het verleden en er wordt gebruik 
gemaakt van natuurlijke factoren - een unieke geografische 
ligging, veel zon en wind. Van bijzonder belang is de Zoutbloem 
(Frans: Fleur de Sel) die onder speciale omstandigheden wordt 
gewonnen met hele fijne micronzeven wanneer de zee volkomen 
kalm is (vóór zonsondergang of zonsopgang). Dit zoutproduct 
wordt tegen een speciale prijs aangeboden. Het is erg populair 
in de wereld van de gastronomie, vandaar dat het geëxporteerd 
wordt naar vele landen in Europa, de VS, Japan, enz. In het zout 
van Nin is de concentratie van natuurlijk jodium verhoogd dankzij 
de petula algen uit de Nin baai, die de kwaliteit van zout verbeterd. 
Het zout van Nin bezit een ecologisch certificaat. Zoutwinning 
heeft enkele jaren geleden haar deuren geopend voor bezoekers 
en toeristen door het Zoutmuseum met souvenirwinkel en het 
Huis van Zout op te zetten en zouttours voor bezoekers te orga-
niseren. In de buurt van de zoutpannen bevinden zich wetland 
habitats die door wetlandvogels worden gebruikt en het is een 
van de favoriete plaatsen voor vogelkijkers in Kroatië.

Maak kennis met het natuurlijke proces van zoutwinning, dat al 
sinds de Romeinse tijd op dezelfde wijze wordt gedaan! Ontdek 
hoe de Zoutbloem wordt gewonnen en koop chocolade met zout, 
badzout of andere souvenirs!

Het Zoutmuseum, het Huis van Zout en rondleidingen door de 
zoutpannen van Nin: meer info via de link  www.solananin.hr
E-mail: maloprodaja@solananin.hr; info@solananin.hr 
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De peloïde moddersite ligt in het midden van de lagune 
van Nin, in de buurt van het langste zandstrand van Kroa-
tië, het beroemde Koninginnestrand (Kraljičina plaža). De 
moddersite is gelegen in een natuurlijke oase van ondiepe 
zee en lange, zanderige zeekust, ver weg van de industri-
ele zones, gescheiden van direct verkeer en hoofdwegen. 
Zelfs de oude Romeinen erkenden de gunstige effecten 
van de Nin modder op de menselijke gezondheid. Het 
gebruik ervan in de Romeinse tijd blijkt uit tegulae - 
ronde bakstenen die werden gebruikt voor overdracht 
van de warme lucht in de termen, en die tegenwoordig 
worden bewaard in het Museum van Nin Oudheden. Een 
standbeeld van de Liburnische godheid Venus Anzotica 
uit de 1e eeuw werd gevonden op de Punta lokaliteit, die 
de godin van vruchtbaarheid voorstelt, wat suggereert 
dat de termen al in de prehistorie en de Romeinse tijd 
bestonden. Van de natuurlijke rijkdommen waarmee Nin 
bedeeld is, is juist de geneeskrachtige modder (liman, pe-
loïde) met zijn heilzame werking een van de meest waar-
devolle. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog analyseerden 
peloïde experts van de Medische Faculteit in Wenen de 
geneeskrachtige modder uit Nin en namen de beslissing 
om een kuuroord te laten bouwen, wat de oorlog helaas 
onmogelijk maakte.

Nin werd al in 1960 ingeschreven bij de Academie voor 
Medische Wetenschappen in Zagreb als een thalasso-
therapie kuuroord en de vindplaats van zeepeloïde in 
Noord-Dalmatië, met een openlucht zomerkliniek voor 
peloïde-therapie.

Gezondheidstoerisme - ecologisch kuuroord

Indicatieve toepassingen van de geneeskrachtige 
modder (peloïde) zijn:

1. Functionele schade en aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, inflammatoire reumatische 
aandoeningen, metabole botaandoeningen, 
extra-articulaire reuma, verschillende spinale 
misvormingen en bijbehorende verschijnselen 
als gevolg van vervormingen of schade aan het 
bewegingsapparaat

2. Huidaandoeningen

3. Gynaecologie - geschikt voor de behandeling 
van gynaecologische aandoeningen en bij de 
behandeling van vrouwelijke onvruchtbaarheid

4. Esthetische geneeskunde - om de huidtonus te 
verbeteren en cellulitis te elimineren.

Contra-indicaties: Peloïdetherapie dient vermeden 
te worden door mensen die problemen hebben met 
de bloeddruk, met het hart en de bloedsomloop. Zij 
zijn verplicht om vóór en tijdens de therapie een arts 
te raadplegen.

Geneeskrachtige modder - peloïde, wordt voorna-
melijk gebruikt voor gezondheidsdoeleinden, maar 
ook als entertainment en om foto’s maken.

  

Het Instituut voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie van de 
Medische Faculteit van de Universiteit van Zagreb heeft verschil-
lende keren onderzoek verricht naar peloïde locaties in de lagune 
van Nin (in 1968 en 1988). Nin heeft de grootste vindplaats van 
geneeskrachtige modder van Kroatië met een volume van 120.000 
m3. De extreem grote hoeveelheden peloïden en speciale micro 
-klimatologische kenmerken van de lagune van Nin maakten het 
mogelijk om met georganiseerde therapie op de locatie in 1965 te 
beginnen, wat nog steeds gebeurt. De toepassing en gebruikswij-
ze - onder toezicht en organisatie van medisch personeel van het 
Algemeen Ziekenhuis van Zadar, wordt al bijna vijf decennia lang 
modder gebruikt om verschillende aandoeningen te behandelen. 
Tijdens de zomermaanden, in juli en augustus en af en toe in juni 
en september, worden er revalidatie en modderbehandelingen 
uitgevoerd in de Kuuroord van Nin. Sinds het begin van de open-
lucht zomerkliniek zijn, volgens de beschikbare gegevens, meer 
dan 15.000 patiënten met een effectieve therapie met de genees-
krachtige modder van Nin behandeld.

De modder wordt uit de natuurlijke omgeving gehaald, altijd 
vers en van hoogste kwaliteit, en wordt op het lichaam aan-
gebracht. Het bestaat uit humus en mineralen, gevormd door 
de ontbinding van verschillende planten, door een eeuwenoud 
natuurlijk proces van het mengen met zoet water en zoute zee 
in de ondiepe lagune. In de ochtenduren begint de therapie met 
groepsoefeningen, gevolgd door het aanbrengen van de pelo-
ide modder op het lichaam. In de aangename natuurlijke omge-
ving, in de open lucht, zonnen de patiënten vervolgens op het 
zandstrand, totdat de modder in ca. 30 minuten op het lichaam 
opdroogt. Dit wordt gevolgd door het spoelen van de modder 
en zwemmen in de warme zee, waardoor de therapie verlengd 
wordt. Voor een nog beter effect wordt deze procedure twee 
keer op dezelfde dag herhaald. De peloïdetherapie duurt mini-
maal 10 tot maximaal 20 dagen. De zon is een essentieel element 
bij de genezing, want dankzij de zon droogt de modder snel op 
het lichaam. De werking van de geneeskrachtige peloïde wordt 
uitgedrukt in fysieke, mechanische en chemische effecten. 

 Alvorens de geneeskrachtige modder te gebruiken, raden 
wij u aan om het medisch personeel te raadplegen, dat u vak-
kundig zal instrueren over het juiste gebruik, de duur van het 
aanbrengen van peloïde op het lichaam, het aantal applicaties 
gedurende de dag en de duur van de therapie. 

De patiënten dienen naar de peloïdetherapie in de geor-
ganiseerde openlucht Zomerkliniek op de locatie van Ninsko 
Blato de documentatie mee te nemen van hun aandoening en 
een verwijzing van hun huisarts of een fysiotherapeut. De me-
dische staf maakt voor elk patiënt een dossier aan, waarin het 
verloop van de medische behandeling in het kuuroord wordt 
bijgehouden en indien nodig wordt ook een medisch onderzoek 
uitgevoerd.

ONTDEK HET NATUURERFGOED
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ONTDEK HET NATUURERFGOED

Vogels kijken
Vogelkijkers zullen de Nin baai onmiddellijk herkennen als 

hun belangrijke bestemming waar ze kunnen genieten van een 
zicht op het leven van verschillende vogelsoorten. Nin is een 
plek die vogels als hun habitat kiezen omdat het een ecologisch 
bewaarde oase is, in een schone omgeving. De Nin baai en de 
Nin lagune met modderige en zanderige ondiepe wateren aan 
de zeekusten en wetlands, in de buurt van het Koninginnestrand 
(Kraljičina plaža) en de Nin zoutpannen, zijn van uitzonderlijke 
biologische waarde en een van de weinige overgebleven vogel-
habitats aan de Kroatische kust en in Europa. Deze habitats zijn 
van groot belang voor een groot aantal diverse vogelsoorten, 
die hier tijdens de herfst- en voorjaarstrek uitrusten. Sommige 
vogels, zoals bedreigde soorten steltkluut en strandplevier, ko-
men hier om te nestelen, en andere verblijven hier. Door zich aan 
te sluiten bij het Europese netwerk van de EDEN bestemmingen 
(2010), heeft Nin de principes van duurzame ontwikkeling res-
pectvol geaccepteerd. Sindsdien is het plaatselijke bureau voor 
toerisme begonnen met het onderzoek en intensief promoten 
van de eco-bestemming en met de educatieve processen: 
samenwerking met biologen en ornithologen, ecologische 
ontmoetingen in het zoutwinningsgebied en het beschermde 
gebied langs het Koninginnestrand (Kraljičina plaža), tentoon-
stellingen, lezingen, Europese Vogelkijkdag, e.a. Er zijn houten 
promenades aangelegd, een vogeluitkijktoren gebouwd en het 
project van het bezoekerscentrum Wings for nature van start 
gegaan. Er zijn ongeveer 400 soorten vogels in Kroatië, waarvan 
237 diverse soorten in de Nin regio zijn geregistreerd, hetgeen 
meer dan de helft van de Kroatische vogelpopulatie vertegen-
woordigt. Wanneer u door de Nin lagune of het ornithologische 
deel van de Nin zoutpannen wandelt, beleeft u spannende 
momenten en kunt u bijzondere vogels zien en fotograferen. 
Neem de brochure en een verrekijker mee bij het Bureau voor 
toerisme en ga op onderzoek uit. U zult de wonderlijke wereld 
van onze gevederde vrienden ontdekken en een kijk op hun 
eenvoudige leven zal uw dagelijks leven verrijken. Bekijk ook de 
film Birdwatching Croatia The Black-winged Stilt.
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Bent u op zoek naar de perfecte bestemming voor uw bruiloft? Kies 
dan de koninklijke stad Nin! U heeft de liefde van uw leven gevon-
den, uw soulmate, en u bent een droomhuwelijk aan het plannen. U 
bent bezig met de zoete kwellingen van het plannen van uw bruiloft, 
en als eerste op de planningslijst staat het kiezen van de perfecte 
locatie. De daad van het uitspreken van het bijzondere JA-woord 
is een onvergetelijke ervaring. Het is uiterst belangrijk om een ro-
mantische oase te kiezen voor zo’n speciale dag, die u zich uw leven 
lang zult herinneren. Nin is een betoverende plek. De oude stad trekt 
op magische wijze aan met haar sprookjesachtige landschappen, 
pittoreske locaties en interessante achtergronden, die uitermate 
geschikt zijn voor prachtige foto's, romantische wandelpaden in 
de lagune etc. Vele trouwparen hebben al aantrekkelijke locaties in 
Nin gekozen voor hun huwelijksceremonie: zandstranden, de klas-
sieke Kroatische boot Condura, de voormalige eerste kathedraal 
in Kroatië – de St.-Anselmuskerk, de romantische kerken van het 
Heilige Kruis en van St.-Nicolaas… Deze romantische locaties zijn 
uniek vanwege de ligging van Nin in het midden van vlakke velden 
waar de prachtige berg Velebit een natuurlijke achtergrond vormt. 
Trouwscènes worden verrijkt door die betovering die de natuur 
hier creëert. In dit kleine hoekje van het paradijs kunt u de meest 
romantische zonsopgang van boven de bergtoppen beleven en de 
zon volgen wanneer het gaat rusten na een onvergetelijke zonson-
dergang op de zandstranden. Zo heeft Nin ook Gemma en James 
gecharmeerd, twee jonge mensen uit Bolton, Manchester County, 
Engeland, die onlangs Nin hebben gekozen voor hun kerkelijk huwe-
lijk en huwelijksreis. Wist u dat Nin sinds 2015 de titel van een van 
de meest romantische bestemmingen in Europa heeft? Mysterieus 
en romantisch, de oude stad wacht op pasgetrouwden om onver-
getelijke momenten in haar idyllische omarming te beleven. Of u nu 
droomt van een intieme, romantische of glamoureuze bruiloft, uw 
wensen kunnen gemakkelijk werkelijkheid worden. Het toeristen-
bureau in Nin helpt u bij het vormgeven van de huwelijksceremonie 
die de accommodatie, het verwelkomen van gasten, het diner en 
het geven van het plechtige JA-woord omvat. Vier tijdens de war-
mere maanden uw bruiloft buiten en tijdens de koudere maanden 
kunt u genieten van een feestje in een taverne of trouwzaal voor 
maximaal 450 personen. In deze bestemming kunt u restaurants 
vinden met een rijke ervaring in het organiseren van intieme brui-
loften, recepties, galalunches en familiefeesten. Na de bruiloft 
kunnen de pasgetrouwden op huwelijksreis in Nin blijven, terwijl de 
bruiloftsgasten hun verblijf kunnen verlengen en Nin en haar omge-
ving gaan verkennen. Bij het zoeken naar de plaats van uw bruiloft 
en huwelijksreis, kies een stukje paradijs op aarde, kies Nin, een 
niet-traditionele toeristische bestemming die sinds 2010 het label 
EDEN draagt – Europese bestemming van excellentie. Proost op het 
nieuwe hoofdstuk van uw leven op een speciale plek, word koning 
en koningin voor tenminste één dag in de koninklijke stad Nin!

EDEN NIN 

De ideale romantische huwelijksbestemming
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Liefhebbers van actief toerisme kunnen in Nin echt 
genieten. Nin is een steeds populairder wordende 
bestemming voor kiteboarden. Op het Ždrijac strand 
is een school waar u gemakkelijk kunt leren kiteboar-
den, windsurfen of de populaire sport Stand-up Paddle 
boarding. U kunt de omgeving op de fiets verkennen 
of gaan wandelen. Goed verzorgde promenades en 
eindeloze natuurlijke zandstranden zijn de favoriete 
plekken voor gezinnen met kleine kinderen, romantici 
en verliefde stellen. Buiten het toeristenseizoen zijn 
ze populaire plekken voor lange wandelingen door de 
natuur. Een uitgebreid aanbod van alle mogelijke wa-
tersporten is te vinden in Zaton Holiday Resort.

KITEBOARDEN EN WINDSURFEN

Nin is een aantrekkelijke bestemming voor windsurfen en 
kiteboarden. De avonduren zijn gereserveerd voor echte 
surfers en de zee is dan vol met windsurfers, terwijl de lucht 
erboven door vele kiteboarders is versierd. De Nin baai en 
de ondiepe gesloten lagune met lichte tot matige wind zijn 
ideaal om te leren kiteboarden. Elke dag is er veel luchtcir-
culatie dankzij de frequente mistralwind en de invloed van 
de bora wind, hetgeen windsurfen en kiteboarden voor ge-
vorderden mogelijk maakt, en voor beginners wordt er een 
school op het Ždrijac zandstrand van Nin georganiseerd. De 
school, op ongeveer 700 m van de oude stad op het eiland, 
heeft uitstekende instructeurs met internationale licenties 
aangetrokken. In tegenstelling tot windsurfen is kiteboarden 
een iets gevaarlijkere sport en dient onder begeleiding van 
ervaren instructeurs geleerd worden. We bieden een wind-
surfprogramma speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 
12 jaar en een snelgroeiende watersport die over de hele we-
reld populair is - SUP. Stand-up Paddle boarding is een mix 
van surfen en roeien en is geschikt voor iedereen.

ERVAAR ACTIEF TOERISME
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Adres: 
Kiteboarding School
Plaža Ždrijac 
HR – 23232 Nin 

Tel.: +385 91 588 89 12
E-mail: info@windsurfingcroatia.com
Website: kiteboarding-croatia.com
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PER FIETS LANGS DE NIN RIVIERA 

In de omgeving van Nin zijn ongeveer 110 km aan fietspaden 
beschikbaar. Neem een plattegrond mee van de Nin Riviera 
fietspaden bij het lokale bureau voor toerisme of bij het 
toeristeninformatiecentrum dat onderdeel is van het Zadar 
Bike Magic project. Nin ligt aan de EuroVelo 8 Mediterranean 
Route. Veel particuliere accommodatieverhuurders bieden 
ook fietsberging aan of rent a bike op aanvraag. 

Fietsverhuur:
Toeristenbureau Nin Turizam
Adres: Trg braće Radić 3
HR - 23232 Nin

Openingstijden 
1 juli – 31 augustus  maandag – zondag 8.00 – 20.00 uur
1 september – 30 juni maandag – vrijdag 8.00 – 15.00 uur 
Tel. +385 23 367 129
agencija@ninturizam.hr

www.ninturizam.hr  

Fietsenmaker
Nin Vulcanizer
Put Grgura Ninskog 46
HR- 23232 Nin
Tel.: + 385 95 776 88 34
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RUST UIT

Zaton Holiday Resort 
 
Zaton Holiday Resort is een accommodatie van hoge kwaliteit in de stad Nin. Dit moderne paradijs voor gezinnen be-
slaat een oppervlakte van 100 ha dennenbos met een 1,5 km lang zand- en kiezelstrand. Langs de hoofdpromenade zijn 
bars en restaurants met een gevarieerd gastronomisch aanbod te vinden.

Zaton Holiday Resort is de ideale plek voor een familievakantie met veel vermaak en sport. Sinds 2009 is dit resort lid 
van de toonaangevende internationale associatie ‘Leading Campings of Europe’. Standplaatsen voorzien van water, 
elektriciteit en afvoer, nieuwe stacaravans met airconditioning, glamping tenten en modern uitgeruste 3- en 4-sterre-
nappartementen bieden superieur comfort.

Voor de meest veeleisende gasten biedt Zaton Holiday Resort een gevarieerd aanbod aan sport- en amusementsactivi-
teiten: paardrijden, duiken, tennisschool, fietsen, trimbaan, aqua-aerobics, fitnesscentrum, Adventure Golf, Zatonino 
Kids Club. Dit aanbod wordt aangevuld met animatieprogramma's en een complex met zwembaden. Een rijk aanbod 
voor iedereen maakt dit toeristencomplex tot een ideale gezinsbestemming.

Tekst: Zaton Holiday Resort

BEZOEK NIN  33

Adres: Zaton Holiday Resort 
Dražnikova 76 t, HR - 23232 Nin 
Tel.  +385 23 280 280
E-mail: info@zaton.hr
www.zaton.hr 
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Aparthotel Condura Croatica
Put Škrile 1, Ninske Vodice
HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 272 330; +385 91 345 38 09
E-mail: info@condura-croatica.hr
www.condura-croatica.hr

ACCOMMODATIES BIJ PARTICULIEREN
 
In de omgeving van de stad Nin worden accommodaties aangebo-
den in villa's met zwembaden, appartementen, vakantiehuizen en 
kleine autocampings. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de 
gastheren via de Visit Nin app, via het toeristenbureau Nin Turizam 
of via de Vereninging van verhuurders van Nin.

Contacten:
Visit Nin app

www.visitnin.hr 

Visit Nin is een app waarmee gasten gemakkelijk momenteel 
beschikbare accommodaties bij particulieren in Nin kunnen 
vinden en tevens een toeristengids van Nin, omvattende 
prachtige stranden van Nin en aanwijzingen voor activiteiten, 
gastronomie, cultuur- en natuurerfgoed van Nin.

Toeristenbureau Nin Turizam  
www.ninturizam.hr 
E-mail: agencija@ninturizam.hr

 
Vereniging van verhuurders van Nin 
www.ninprivateaccommodation.com
E-mail: info@ninprivateaccommodation.com 

KLEINE CAMPINGS
 
Camping Nin

Venere Anzotike 41, HR - 23232 Nin
Tel.: +385 23 264 797; +385 91 568 74 03 
E-mail: info@campingnin.hr
www.campingnin.hr

 
Camping Ninska Laguna

Put blata 10, HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 264 265; +385 23 265 575
E-mail: contact@ninskalaguna.hr 
www.ninskalaguna.hr 

Kampeerterrein Grbe

Put mlina 4, Grbe, HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 264 340; +385 98 951 94 85
E-mail: autocamp.grbe@gmail.com
www.autocampgrbe.com
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Het gastronomische aanbod van de stad Nin omvat een 
delicatesse met een unieke smaak – de zgn. Nin šokol, 
en Dalmatische specialiteiten.

Nin šokol 
Nin šokol is een bijzonder gastronomisch product met een uniek 
aroma, dat al lang wordt gemaakt in de koninklijke stad Nin 
en de hele regio, waaronder Nin, Grbe, Nin Stanove, Privlaka, 
Vrsi, Vir, Zaton, Žerava, Poljica, Poljica Brig, Petrčane, etc. Nin 
šokol, waarvoor kwaliteitsvarkensvlees, het Nin zout en diverse 
kruiden erg belangrijk zijn, is een gezouten, gerookt en gedroogd 
vleesproduct met een herkenbare smaak. Varkensnek wordt 
eerst enkele dagen in zeezout gelegd, daarna gedompeld in 
gekookte rode wijn en verrijkt met diverse kruiden. De rest wordt 
overgelaten aan de werking van rook en de bora wind, maar ook 
aan recepten waarvan de geheimhouding wordt gegarandeerd 
door mondelinge overdracht van generatie op generatie.

GASTRONOMIE

Overzicht van eet- en drinkgelegenheden (in alfabetische volgorde)

Naam object Adres in Nin Contact  E-mailadres

BUFFET I KONOBA BRANIMIR Trg Kraljevac 4 + 385 91 587 08 39 tartarobozidar@gmail.com

GOSTIONICA BURELA Trg braće Radić 2 +385 98 610 085
+385 23 265 064

restaurantburela@yahoo.com

GOSTIONICA SOKOL NIN Ulica Hrvatskog Sabora 2 +385 91 732 47 06
+385 23 264 412

info@tartaro.hr

Konoba Dalmacija Zrinsko-Frankopanska ul. 2 +385 98 428 103
+385 23 264 163

 josipa.salov@gmail.com

Konoba Rustica Trg Kraljevac 3 +385 95 811 29 08 rusticakonoba @gmail.com

Konoba Sentimenti Branimirova ul. 17 +385 95 512 13 05 konobasentimenti@mail.com

Konoba Stara Kužina Šubića Bribirskih 5 +385 99 574 90 41
+385 23 264 099

info@starakuzina.hr

MAD DUCK BURGER&PIZZA BAR Branimirova ul. 14 +385 99 604 85 88 info@madduck.com.hr

PIZZERIA ZA KVARAT URE Zadarska ulica 8 +385 23 264 724 idmdoonin@gmail.com

PIZZERIA&SPAGHETTERIA BIG 
BLUE

Trg Kraljevac 9 +385 92 162 82 51 zupani@yahoo.com

RESTORAN AENONA Ulica Petra Zoranića 2 +385 23 264 052 veljkosalov@gmail.com

RESTORAN BECK'S Put Grgura Ninskog 45 +385 99 599 74 40
+385 23 264 241

maja.prekpalaj@gmail.com

RESTORAN PERIN DVOR Hrvatskog Sabora 1 +385 23 226 832
+385 91 613 01 74

RESTORAN PROVIDENCA Branimirova ulica 15 +385 91 587 41 35 zdenko.sanjicki12@gmail.com

RESTORAN TOMISLAV Ulica sv. Mihovila 5 +385 92 169 54 86 
+385 23 264 051

restorantomislav@gmail.com

TRATTORIA PEPERONI Zvonimirova ulica 5 +385 98 875 693 albacaffe@gmail.com

KONOBA BEPO Dražnikova 76t +385 23 280 336
Otvoreno: 01.05. - 01.10.

info@konoba-bepo.hr
www.konoba-bepo.hr 

RESTORAN KRUŠKE I JABUKE Dražnikova 76t +385 23 280 356
+385 95 531 80 88
Otvoreno: 01.05. - 01.10.

EVENEMENTEN IN 2022

Evenementenoverzicht 

25 april Feestdag van St.-Marcus en de kleinste processie ter wereld langs de kerk van St.-
Nicolaas in het veld Prahulje

april/mei Recreatieve wielerwedstrijd "Van Branimir naar Branimir" (Zadar-Nin)

5 mei Maritieme bedevaart en overdracht van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw - Dag van de 
verschijning van Onze-Lieve-Vrouw op Zečevo

23 mei Traditionele feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Zečevo in Nin

21 juni Festival van Zon en Licht in de kerk van het Heilige Kruis 

17 juli Nin Šokolijada, gastro- en etnofestival

25 juli Traditionele processie op het feestdag van St.-Jacob in Nin

5 augustus Maritieme dankzeggingsbedevaart met de overdracht van het beeld van Onze-Lieve-
Vrouw naar het eiland Zečevo

augustus Zout Festival 

8 – 14 augus-tus Romantische week in de meest romantische bestemming van Europa - Nin

20 augustus Zand Festival - een betovering die opkomt en verdwijnt

25 en 26 au-gustus De traditionele feestdag van de beschermheilige van de stad Nin, St.-Marcela en St.-
Anselmus - Misvieringen en de opening van de kist van St.-Marcela

oktober Europese Vogelkijkdag in de lagune van Nin

november Kleine marathon Nin – Zadar 

Elke tweede vrijdag in 
juli en augustus

Gratis gekostumeerde tour in het Kroatisch, Engels en Duits - Dichter Zoranić en een fee 
nemen u mee op een rondleiding door de geschiedenis van Nin

Elke tweede donderdag 
in juli en augustus

Opendeurdag van Nin Zoutpannen

De evenementenagenda is onder voorbehoud van toevoegingen en wijzigingen. Voor meer informatie raadpleeg mobiele app op www.visitnin.hr
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Het Festival van Zon en Licht wordt op de eerste zomerdag 
in Nin gehouden. Het evenement is verbonden met de kerk 
van het Heilige Kruis die in het wapen en op de vlag van de 
provincie Zadar staat afgebeeld, waardoor het een waar 
symbool van de regio is geworden. Het evenement begint 
met een vroeg ochtendconcert om 5.30 uur. Gedurende 
deze dag worden er verschillende evenementen gehouden: 
kunstworkshop, zonnewendevieringen, lezingen, tentoon
stellingen, avondmuziekprogramma, gekostumeerde stads
tour, enz. Het festival verwelkomt de eerste zomerdag en 
viert de Wereldmuziekdag. 

Het unieke Festival van Zon en Licht in de kerk van het Heilige 
Kruis is gebaseerd op de waardering van de astronomische en 
architectonische betekenis van de 9e-eeuwse kerk die de Engelse 
architect Thomas Graham Jackson de kleinste kathedraal ter 
wereld noemde. Vanwege de vertoning van het betoverende 
spel van zon, licht en schaduw in de kerk, vergelijken sommige 
kenners deze kerk met Stonehenge. De speciale relatie met de 
zon is zichtbaar in de communicatie met het zonlicht, waarbij de 
zon de kerk als zonnewijzer en kalender gebruikt. De basis van 
het Festival is het studieonderzoek van Mladen Pejaković. In de 
centrale apsis van de kerk kan op de eerste dag van de zomer, op 
21 juni, namelijk tijdens de zomerzonnewende, het licht twee uur 
lang gevolgd worden, 's morgens: tussen 10.30 en 12.30 uur. Dan 
staat de zon heel hoog en komen de minste lichtstralen de kerk 
binnen. Op de eerste dag van de lente om precies 10 uur, dat wil 
zeggen op de equinox, komt het licht door drie ramen naar binnen, 
waardoor drie zonnestralen ontstaan die in het centrale deel van 
de kerk drie parallelle ovale lichtvormen laten oplichten. Hetzelfde 
gebeurt op de eerste herfstdag, maar vanwege de zomertijd om 
11.00 uur. Op de eerste dag van de winter volgen we het verschijnen 
van de eerste ochtendstraal in de kerk in de vroege ochtenduren, 
en de lichtvormen verdwijnen precies om 12.00 uur.

De wonderbaarlijke kerk en het Festival van Zon en Licht 
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Nin is het centrum van de microregio genaamd Nin Riviera en een 
uitstekend startpunt voor het verkennen van de natuurschoon-
heid en de nabijgelegen nationale parken. Het is ideaal gelegen 
voor het organiseren van tal van excursies naar andere histo-
rische steden. Door een bezoek te brengen aan het naburige 
pittoreske toeristen- en vissersdorpje Privlaka, op 6 km afstand, 
kunnen gasten kennis maken met de visserijgewoonten. Het ei-
land Vir ligt op 7 km afstand en is via een brug met het vasteland 
verbonden. Het draagt de slogan ‘Het eiland met twee gezichten’. 
Terwijl een deel van het eiland dichtbevolkt is, is het tweede deel 
van het eiland onbebouwd en bedekt met bosvegetatie. Op de 
uiterste westelijke kapen van het eiland is het mogelijk om dol-
fijnen te spotten die hier een zeeroute naar het noorden heen en 
terug volgen. Vier kilometer verderop is een zeemansplaats ge-
legen. Vrsi heeft een dertig kilometer lange kustlijn met zand-, 
kiezel- en rotsstranden en baaien die geschikt zijn om te duiken. 
De toeristische attractie in de plaats Vrsi is het cowboydorp Bu-
fallo Bill City, een goed bezochte toeristische bestemming. Op 
een afstand van 14 km ligt de provinciehoofdstad Zadar, versierd 
met haar indrukwekkende stadsmuren die tot het beschermde 
UNESCO-erfgoed behoren. Nin is via buslijnen goed verbonden 
met Zadar. Het is aan te raden om de historische steden te be-
zoeken: Biograd (30 km), Pag (50 km), Šibenik (90 km), Knin (105 
km) en Split (170 km). Natuurliefhebbers kunnen verschillende 
beschermde natuurgebieden bezoeken: het Nationaal Park Pa-
klenica (ongeveer 62 km), het Nationaal Park Kornati (georgani-
seerde dagtochten tijdens het seizoen), het Nationaal Park Krka 
(94 km), het Nationaal Park Plitvicemeren (155 km), het Nationaal 
Park Noord Velebit (182 km), het Natuurpark Telašćica (georga-
niseerde dagtochten in het seizoen), het Natuurpark Vransko 
jezero meer (54 km) en de rivier Zrmanja (76 km).

Bezoek Nin één keer en u zult er altijd liefdevol terugkomen!
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