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 Royan's reisblog: De 5.400 traptreden van Dubrovnik 

Twee kilometer lang zijn de 800 jaar oude stadsmuren van de Kroatische stad 
Dubrovnik. Deze vestingstad is bij vele Game of Thrones-fans ook wel beter 
bekend als King’s Landing. De muren zijn maar liefst 22 meter hoog en 
beschermen de kleine binnenstad al sinds de middeleeuwen. Napoleon was de 
eerste die deze wist te trotseren. Middels verschillende doorgangen word je 
uitgenodigd om door de stad of over de muren te wandelen. Daarbij mag je 
maar liefst 5.400 traptreden op en af.

Foto links: Pile stadspoort – Foto rechts: De Stradun in de ochtend

De mooiste en de bekendste poort is de Pile stadspoort. Na het oversteken van 
een ophaalbrug loop je hier onderdoor en erachter ligt de Stradun, de 
hoofdstraat van Dubrovnik. Vergeleken bij alle steegjes in het stadje is deze 
hoofdstraat opvallend breed. Dat komt omdat op deze zelfde plek heel vroeger 
een kanaal liep. Wanneer je er vroeg in de ochtend of buiten het seizoen komt, 
zie je de glans op de stenen. Deze is ontstaan door de vele voetstappen die de 
stenen door de eeuwen heen gepolijst hebben. Wanneer je op een andere 
moment komt, is het erg druk in de Stradun en zie je feitelijk alleen maar 
mensen. Dubrovnik is een kleine maar erg populaire toeristische bestemming en 
op sommige dagen worden er meer dan 10.000 toegangskaartjes verkocht voor 
de stadsmuren alleen al. De burgemeester is naar eigen zeggen ten einde raad.

Meteen rechts na de poort staat een prachtige, grote fontein: die van Onofrio. 
Hier kun je sinds de 15e eeuw wat verkoeling zoeken. In die tijd werd de 
drinkwatervoorziening van de stad aangelegd middels een aquaduct waar deze 
fontein een van de eindpunten van was. De fontein werd zwaar beschadigd 
tijdens de Servische beschietingen van 1991 maar is weer in volle glorie 
hersteld. De zestien waterspuwers rondom de fontein zorgen nog steeds voor 
fris, helder en drinkbaar water.

Foto links: De Onofrio fontein – Foto rechts: Steegjes

Royan
Wereldwijzer Columnist 

FORUMS



Tweedehands reisspullen

Wereldwijzer Columnisten

Tag Cloud

Partners

40/50/60 plussers 

toekomstige...

Laatste reactie Tim Soekkha (4 
reacties) 
13-11-17, 17:22 in Reisgenoten 
Gezocht!

met mobilhome doorheen 
Europa

Laatste reactie Frans70 (0 
reacties) 
13-11-17, 15:11 in Reisgenoten 
Gezocht!

Stedentrip Berlijn

Laatste reactie MadeleineMMCJ (3 
reacties) 
12-11-17, 18:05 in Reisgenoten 
Gezocht!

Gezocht: Toyota landcruiser 
hzj75...

Laatste reactie 
Landcruisersbelgium (2 reacties) 
06-11-17, 15:33 in Tweedehands 
reisspullen

Te koop Land cruisers, 
HZJ80,...

Laatste reactie 
Landcruisersbelgium (2 reacties) 
06-11-17, 15:30 in Tweedehands 
reisspullen

Te Koop : De Himalaya door 
Nigel...

Laatste reactie marceljoseph (0 
reacties) 
05-11-17, 10:39 in Tweedehands 
reisspullen

Te koop : Chora the kariye 
museum...

Laatste reactie marceljoseph (0 
reacties) 
05-11-17, 09:22 in Tweedehands 
reisspullen

Te Koop : Dolmabachce palace 

door...

Laatste reactie marceljoseph (0 
reacties) 
05-11-17, 09:18 in Tweedehands 
reisspullen

Elke week een nieuwe column: lees 
wat de Wereldwijzer columnisten 
meemaken.

2017 afrika australie azie brazilie

buitenland camper canada cultuur emigreren

indonesie informatiemiddag ivan bahia guide

japan mexico peru reis reisgenoot reizen
roadtrip rondreis route safari spanje sri lanka

stage vakantie

vrijwilligerswerk wandelen

werkvakantie

Wereldwijzer Partners:

Aan weerszijden van de hoofdstraat heb je voldoende gelegenheden om wat te 
eten en te drinken, maar eigenlijk is het leuker om de steegjes in te gaan en daar 
een café of restaurant op te zoeken. Het is er in ieder geval minder duur. Het 
woord “duur” kenmerkt de stad wel een beetje, hetgeen mede veroorzaakt wordt 
door de vele cruiseschepen met rijkere passagiers die hier dagelijks aanleggen. 

Aan het einde van de mooie glimmende straat bevindt zich de St. Blasiuskerk. 
Deze is vernoemd naar de beschermheilige van de stad. Deze man wordt dan ook 
overal afgebeeld binnen en buiten de oude muren, met een mijter op het hoofd 
en een maquette van de stad in de hand. Iets verderop, in de kathedraal, liggen 
wat relikwieën. Dit zijn overblijfselen van de heilige Blasius. Een onderbeen, een 
onderarm en zijn schedel, geheel bedekt met goud en zilver, liggen hier in een 
vitrine.

Foto links: St. Blasiuskerk met achterin de kathedraal – Foto rechts: St. Blasius in de stadsmuren

Tegenover de kathedraal staat Rector’s Palace. Tot aan de inval van Napoleon 
verbleef hier de rector van de republiek Ragusa, zoals de stad toen heette. Nu is 
het paleis een cultureel en historisch museum waarvan enkele zalen zijn ingericht 
in oude stijl met oorspronkelijke meubels en opvallend mooie draagstoelen. In 
een galerij herinneren foto’s aan de Joegoslavische oorlog van de jaren 90. 

Foto links: Fort Minčeta – Foto rechts: Op zoek naar de draken

Een wandeling over die grote, stevige en steile muren mag echter niet ontbreken 
tijdens een bezoek. Iedereen dient in dezelfde richting te lopen om opstoppingen 
te voorkomen, en van iedere plek op die muur heb je weer een ander, fraai 
uitzicht over de stad. Het ene moment zie je de berg Srd op de achtergrond, en 
wat later weer de Adriatische zee met vlakbij het eilandje Lokrum. Kenmerkend 
vanaf die muren zijn al die prachtige rode daken. Tijdens die wandelexpeditie 
waarbij je 1.100 traptreden te verduren krijgt, kom je langs twee forten. Eén 
daarvan is Fort Minčeta, aan de noordkant van de muur. Dit bouwwerk vormt het 
hoogste punt in de stadsverdediging. Het fort werd wereldberoemd toen in Game 
of Thrones de queen of dragons Daenerys Targaryen tegenover het bouwwerk 
stond, haar hoofd opgeheven, op zoek naar een ingang. Daenerys vermoedde dat 
haar gestolen draken zich binnen de blinde en zes meter dikke muren bevonden. 
Veel toeristen zie je nu dezelfde houding aannemen voor een foto. De drie draken 
zijn echter allang gevlogen.

Het tweede fort heet Bokar en van daaruit heb je uitzicht op de oorspronkelijke 
haven van de oude stad. Het fort werd in de 15e eeuw gebouwd om de westelijke 
Pile stadspoort en de ophaalbrug daarnaartoe te beschermen. Aan de overkant 
van het water en de haven is Fort Lovrijenac goed te zien. Dit fort uit de 11e 
eeuw staat buiten de stadsmuren en heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij 
de verdediging van Dubrovnik. De naar de buitenwereld gerichte 
verdedigingsmuren van dit bouwwerk zijn bijna 12 meter dik. De muren die naar 
de stad zijn georiënteerd zijn echter maar 60 centimeter dik. Het gevaar bestond 
namelijk dat het fort ingenomen zou worden en als uitvalsbasis voor een vijand 
zou dienen om Dubrovnik aan te vallen. Met slechts enkele kanonschoten vanuit 
Fort Bokar kunnen de zwakke muren in zo’n geval verpulverd worden en vormt 
het fort geen bedreiging meer.

Foto links: Fort Lovrijenac – Foto rechts: De rode daken en het eiland Lokrum

Het mooiste uitzicht over de stad, de muren, de eeuwenoude monumenten en de 
omgeving heb je wanneer je de berg Srd bestijgt. Dat kan lopend want de berg is 
maar 400 meter hoog. Maar het kan ook met een gondel die je comfortabel naar 
de top brengt. Daar kun je genieten van het uitzicht over de stad en de 
Adriatische kust en ook wat drinken of eten. De Britse dichter Lord Byron (1788-
1842) noemde Dubrovnik de Parel van de Adriatische kust. Vanaf deze hoogte, 
wanneer je uitkijkt over die stad die in de 7e eeuw werd gesticht, kun je dat 
enkel beamen. 
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Foto links: Uitzicht in de stad – Foto rechts: Uitzicht vanaf de berg Srd

Gedurende een citytrip van een (lang) weekend heb je voldoende tijd om de stad 
te ontdekken, het eilandje Lokrum te bezoeken en van het Adriatische zeewater 
te genieten. Indien je Game of Thrones-fan bent, dan kun je hier je hart ophalen. 
Maar ook in het onwaarschijnlijke geval dat je daar nooit van hebt gehoord, is 
Dubrovnik een perfect stadje voor een heerlijke break. 

Meer lezen?

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Kroatië Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver 
van boeken en verhalen waaronder de boeken ‘Reizen door landen in opspraak’ 
en ‘De Stedenbundel’. Voor Wereldwijzer schrijft hij columns over interessante 
bestemmingen die hij heeft 
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 Re: Royan's reisblog: De 5.400 traptreden van Dubrovnik 

Weeral een knap blogstukje. Ben blij dat je nog eens iets geschreven hebt. 

Mijn blog Magnificent Earth - Travel & Culture met reportages, verhalen, foto's, 
video, food, ...
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