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Een verleidelijk natuurlijke sfeer, 
een schilderachtige ruige kustlijn 
met prachtige stranden, unieke 
campings op aantrekkelijke locaties, 
een schitterende gastronomie, een 
nautische jachthaven, bijzondere 
gastvrijheid en een lange bewezen 
toeristische traditie: dit zijn de 
opvallende kenmerken van de lokale 
omgeving en aanbiedingen die de 
kleine plaats Funtana veranderen 
in een grote en een druk bezochte 
badplaats aan de Adriatische zee.
Dit voormalige vissersdorp, dat haar 
visserij traditie niet heeft opgegeven, 
heeft ongeveer duizend inwoners, 
en biedt aan maximaal 20.000 
gasten een hoog kwaliteitsverblijf in 
hotels, toeristische resorts, kampen 
en privé-accommodatie.

Funtana is een toeristische be-
stemming aan de westelijke kust 
van Istrië dat met zijn warme zee, 
zijn rijke onderzeese wereld, zijn 
ruige kustlijn met charmante ar-
chipel, zijn groene pijnbomen, z’n 
gulle zon boven de vele stranden 
en z’n verfrissende schaduw langs 
de kustpromenade, haar gasten 
verwelkomt en knuffelt in de ar-
men van de natuur.
De mogelijkheden tot ontdekken 
en genieten van de natuur zijn 
oneindig en gevarieerd: zwemmen, 
zonnen, duiken, zeilen, surfen, 
wandelen of fietsen.

Funtana ligt in Istrië, een schil-
derachtig schiereiland in het 
Middellandse-Zeegebied, dat 
dankzij haar adembenemende 
natuurlijke schoonheid en haar ge-
laagd cultureel erfgoed, algemeen 
wordt erkend als een unieke va-
kantiebestemming. We zijn aan de 
Adriatische Zee, de dichtstbijzijnde 
warme zee voor continentaal Eu-
ropa, waar het zwemseizoen duurt 
van mei tot oktober.
De plaatsnaam van het woord fons 
komt van het Latijn voor bronnen. 
Funtana, ontstaan in het verre ver-
leden, is vandaag de dag de enige 
plaats met twee bronnen, Šterna 
en Perila, gelegen aan de kust. 
Deze bronnen, die in het verleden 
leven betekenden, symboliseren 
vandaag de onuitputtelijke vriend-
schap waarmee Funtana zijn gas-
ten verwelkomt en ontvangt.

Het ontmoetingspunt met de natuur, 
gedurende de ganse dag, zijn de 
campings, een samensmelting 
van vrijheid en genieten in de 
natuur. Met zo’n omgeving is Fun-
tana onvermijdelijk uitgegroeid tot 
een van de meest gewaardeerde 
campingbestemmingen. De rijkdom 
en de buitengewone vrijgevigheid 
van de natuur zijn ook te vinden 
in de lokale keuken. Het zeewater 
rond Funtana is bekend om zijn vis 
en zeevruchten, terwijl olijfolie en 
wijnen van hoge kwaliteit uit het 
achterland komen. 
Welkom op een plek met overweldi-
gende uitzichten, smaken, geuren...

Aan de bronnen 
van vriendschap

De magie
van de natuur





Funtana strekt zich uit langs de erg speelse kuststrook vanaf het kamp 
Valkanela in het zuiden tot aan de Zelena laguna (Groene lagune) in het 
noordwesten. De scenografisch zeer aantrekkelijk, kilometerslange kustlijn 
is bezaaid met kapen, baaien, stranden, een archipel, kleine rotsachtige 
eilandjes, rotsen: hier vermengt de blauwe en smaragdgroene kleur van de 
zee zich met de witte rotsen en het groen van het omringende bos, zo wordt 
een inspirerende vakantiesfeer gecreëerd. Vakantie wordt synoniem van 
vrijheid en verfrissing voor lichaam en geest.

De mooiste 
scenografie 

getekend door 
de natuur

De levendige kust 
is bezaaid met 

baaien, stranden, 
een archipel ...

Verleidelijk spel
van zee en 
kust





Funtana is duidelijk 
fascinerend, zowel 

aan de kust, langs de 
eilanden als op zee.





Kiezelsteentjes of zand, rotsachtig of geplaveid, los gelegen of in een 
camping, zijn de stranden van Funtana plaatsen die de schoonheid van de 
natuur, vermaak en vakantie combineren met genieten van zon en zee. De 
zee is schoon en helder zowel op de verborgen en altijd halflege stranden 
van de eilanden, als op het drukke strand in de campings en het langs de 
beachbars. Mooi ingericht en voorzien van douches en ligbedden of intiem 
en wild, boven de stranden van Funtana waaien Blauwe Vlaggen, teken van 
zorg voor het milieu.

Verscheiden in vorm 
en positie zijn de 

stranden van Funtana 
allemaal even mooi en 
ecologisch beschermd.

Prachtige stranden 
met kristalhelder water





De stranden zijn 
mogelijkheid tot 

ontspanning, vermaak, 
samenzijn en aangename 
persoonlijke ervaringen 

naar ieders smaak.

Ware 
vakantie van 

zonsopgang tot 
onsondergang





Campings: 
oorspronkelijke 
schoonheid en modern 
comfort

Vrijheid in 
aanraking met 

de natuur

Met zijn authentieke woonkamers in de buitenlucht zijn campings de meest 
originele vorm van vakantie in contact met de natuur. Aangezien de kust speels 
is, met baaien en schiereilanden en dankzij de schaduw van het pijnbomenbos, 
is Funtana een van de meest gerespecteerde campingbadplaatsen aan de 
Adriatische kust. De campings zijn modern ingericht en worden beheerd volgens 
alle ecologische normen. Met uitzicht op zee of midden in de dichte schaduw, 
zijn alle standplaatsen ideaal voor tent of camper.

Animatie, stranden, 
sportvelden, 
zwembaden, 
restaurants, 

dansterrassen... 





Op het schiereiland, dicht bij de 
vissershaven, is de camping Pun-
tica bekend om zijn intieme sfeer 
en sportfaciliteiten. Polidor is uniek 
met zijn stacaravans van hoge 
kwaliteit en met zijn kiezelstrand 
met beach bar. Bijela Uvala heeft 
drie zwembaden, zijn positie op het 
schiereiland omgeven door kleine 
eilanden maakt het een van de 
aantrekkelijkste campings. Zelena 
Laguna is een prima uitgeruste 
familiecamping met georganiseerde 
kinderpretprogramma’s en stranden 
die dankzij het heldere water, be-
kroond werden met de ecologische 
Blauwe Vlag. Een deel is gereser-
veerd voor naturisten.
Op het schilderachtige schiereiland 
ligt de camping Valkanela, een van 
de mooiste en inhoudelijk best 
uitgerustte campings in Kroatië. 
Het Naturist Resort Istra is een van 
de bekendste nudistencampings in 
Istrië. Het is gelegen op een schier-
eiland bedekt met dennenbossen 
met zicht op een van de mooiste 
archipels.

De unieke campings 
vormen een 

onweerstaanbare 
uitnodiging om steeds 
opnieuw naar Funtana

te komen

Ware rust, 
privacy, 

ontspanning...

Een parelsnoer 
van campings





De inwoners van Funtana weten hoe ze toeristen moeten ontvangen in 
hun privé-huizen en appartementen. Ze openen niet alleen de deur van 
hun huis maar bieden ook tijd en aandacht. Het is niet ongewoon dat de 
huisheer zijn gasten lokale specialiteiten, wijn, olijfolie, groenten en fruit uit 
eigen productie aanbiedt. Er is ook verse vis, soms zelf gevangen tijdens 
gezamenlijke visavonturen. Natuurlijk wordt de privacy van de gasten in 
Funtana strikt gerespecteerd, opdat ze zich thuis zouden voelen in de 
huizen van Funtana.

Aan zee zijn en zich 
toch thuisvoelen

Zowel in nieuwe en modern inge-
richte huizen en villa’s met meerde-
re appartementen met zwembaden, 
als in hun oude, goed onderhouden 
en gerestaureerde traditionele 
Istrische huizen gelegen in steegjes 
waar geschiedenis en charme opda-
gen bij elk muurtje, portiekje, stenen 
bankje, terrassen en hekken bedekt 
met rozen of bougainvillea, worden 
de gasten ontvangen in huizen waar 
lokale smaken en traditionele ge-
bruiken verbonden worden met de 
gemakken van de moderne tijd.

Een glimlach en 
vriendelijkheid: dat is de 
welkom in de particuliere 

accommodaties
van Funtana





In de baai tussen het Naturist Resort Istra en de campig Valkanela, ligt het 
hotelcomplex Funtana. In vier paviljoens, omringd door de schaduw van 
mediterrane vegetatie, biedt dit resort een comfortabel verblijf in kamers 
en appartementen, dit op twee stappen van het mooie strand met kristal-
blauwe zee. In het hotelcomplex is er een restaurant, bar, zwembad , kin-
derbad evenals een tennisbaan, beachvolleybal, minigolf. Er wordt animatie 
georganiseerd en in de avonduren heerst er een bijzondere sfeer bij het 
dansterras naast het zwembad .

Genieten van een
zorgeloze vakantie

Op het groene schiereiland 
is het groot hotel Delfin, 
de plaats bij uitstek van 

bruisende mensenmassa’s, 
ontmoeting, 

kameraadschap, vreugde...





Uit het oogpunt van de zeiler is de ligging van Funtana zeer dankbaar. De 
plaats is gelegen aan het meest ruige deel van de westkust van Istrië 
en is versierd met kleine eilandjes rijk aan intieme baaien, stranden met 
een helderblauwe zee langs de kust, maar ook met een nabije uitdagende 
diepte zee. Natuurlijk, is zo een plek ideaal als aanlegplaats, daarom werd 
hier een moderne jachthaven met 200 ligplaatsen gebouwd en uitgerust 
met alle nodige voorzieningen voor zeilers. Uitvaren alleen volstaat....

Nautica voor iedereen: 
de roep van de zee 
verleidt iedereen

Wind,
golven, 

avontuur...

De jachthaven 
van Funtana biedt 

mogelijkheid tot het 
huren van een charter 

en kleinere bootjes





Op de vraag: “Wat doen op vakantie?” biedt Funtana een veelheid aan 
antwoorden: van klassieke tot extreme sporten, van fietsen tot paardrijden, 
van lichte wandelingen langs panoramische wandelingwegjes langs de 
kust tot gocar rijden. Natuurlijk bestaat er ook een verscheidenheid aan 
watersporten: van duiken tot zeilen en genieten van golven op een eigen of 
gehuurde surfplank, aquascooter of boot. Dus, spel en sportieve uitdagingen, 
gezelligheid en gelach, plezier en ontdekking van de omgeving voor een 
ontspannen lichaam en een voldane ziel.

Waar je lach en 
avontuur vindt, 
daar is Funtana...

Adrenaline en plezier 
in het waterpark 

Aquacolors en in het 
showpark Dinopark









Dans en concerten op 
het Sint Bernardsplein, 

het traditionele 
Vissersfestival 
in de haven

Volksfeesten:
vermaak in een 
mediterrane sfeer 
Hoewel een belangrijke toeristische bestemming, bleef Fontana een kleine 
stad aan zee, waar de traditie met haar nostalgische Mediterane charme 
verderleeft en waar lokale gewoontes tot bloei komen. In de haven van 
Funtana vindt, elke tweede vrijdag tijdens de zomer, het vissersfestival 
plaats. Muziek, entertainment en geuren van verse vis en zeevruchten 
brengen onweerstaanbaar traditie, gastronomie en plezier samen.





Istrië is een land van ontmoeting tussen verschillende beschavingen, daarom 
is ook haar keuken een versmelting van smaken met verschillende herkomst. 
In Funtana bevinden zich daarom vele restaurants: op de lokale tafel ziet men 
een heerlijke mix van mediterrane en continentale gerechten, oversmakelijk. De 
zee geeft vis, een verscheidenheid van schelpdieren, garnalen en krabben, die 
samen met octopus (als salade of onder peka met geroosterde aardappelen) en 
brodet (dikke saus van verschillende soorten vis en tomaten) de specialiteiten 
zijn van de lokale mediterrane keuken.

Gastronomie met 
een geografische 
herkomst

het beste en 
het meest 

verse
van de zee

Samensmelting
van mediterrane
en continentale 

smaken



Traditionele gerechten zijn: soepen 
(rundvlees, kip, vis) maneštra (dikke 
soep) van diverse groenten en 
pasta (fuži, pljukanci, posutice) met 
šugo (saus) van kip, rundvlees en 
hertenvlees. Onweerstaanbaar zijn 
ook vleesgerechten van de grill. 
De lokale parel is de witte truffel, 
bekend in de ganse wereld, deze 
zijn erg smakelijk en groeien in 
het wild, evenals de asperges. 
Inheemse specialiteiten, bekroond 
en beschermd, zijn ook de gerookte 
ham/istarski pršut (gekruid met 
peper en zout) en de schapen- 
en geitenkaas. Groenten en fruit 
komen uit de akkers van het 
vruchtbare achterland van Funtana.
De Istrische wijn en olijfolie zijn 
van topkwaliteit. De Istrische 
Malvasia stond altijd op tafel op 
het keizerlijk paleis in Wenen, terwijl 
Teran de koning van lokale rode 
wijn is. De Muscat, een dessertwijn, 
is onweerstaanbaar voor ieder die 
hem probeert. De olijfolie uit Istrië 
werd reeds geroemd ten tijde van 
de Romeinen (Plinius de Oudere, 
Martial, Cassiodorus).



Gastronomische 
Rivièra: 

restaurants
voor elk wat wils





Reeds in de oudheid was de aanwezigheid van een groot aantal bronnen met 
drinkwater gunstig voor de bevolkingsaangroei in het gebied rond Funtana, 
hierover getuigen het aster van de Romeinse centuriatie in het achterland van 
deze plaats evenals de overblijfselen van de Romeinse villa’s in de Zelena 
laguna, waar het aquaduct aangesloten werd op de bronnen van Funtana.
Men leefde toen de productie en de uitvoer van zout, stenen en visvangst. De 
stad ontwikkelde zich in de 15de eeuw toen vluchtelingen er binnentrokken 
onder leiding van kapitein Bernard Borisi van Bar in Montenegro.

Een lange geschiedenis 
ontsprongen
uit een waterbron...

De familie Borisi heerstte hier tot 
1869. Hun stenen paleis (Kaštel, 
1610) is het meest waardevolle 
monument in Funtana. Het paleis 
werd oorspronkelijk gebouwd in 
Renaissance stijl en werd vernieuwd 
in de barokperiode.





Het Borisi Paleis (1610) dat de 
harmonieuze markt verbindt met de 
parochiekerk van St. Bernard (1621) 
domineert nog steeds de heuvel 
waarrond het plaatsje zich ontwik-
kelde. In de buurt van de bronnen 
Šterna en Perila bevindt zich de klei-
ne Romaanse kerk van Onze Lieve 
Vrouw van Barmhartigheid (11de 
eeuw.), met typische votiefplaten van 
de zeelieden. De galerij Zgor murve 
in Funtana organiseert reeds meer 
dan twee decennia in augustus een 
unieke tentoonstelling van naïeve 
kunst uit Istrië.

Langs de weg in 
de richting van het 

nabijgelegen Vrsar ligt het 
beeldhouwpark van de 
beroemde beeldhouwer 

Dušan Džamonja.





Schoonheid van
het schiereiland Istrië 
binnen handbereik
Funtana is een ideale uitvalsbasis om de bezienswaardigheden van Istrië 
te ontdekken. Het is dicht gelegen bij plaatsen met het rijkste culturele 
erfgoed: Poreč, met de schitterende Byzantijnse mozaïeken van de Sint-
Eufrasiusbasiliek beschermd door de UNESCO, en Pula, een stad met 
Romeinse monumenten. Korte uitstappen voldoen om de aantrekkelijke 
heuvelsteden van Midden-Istrië te ontdekken, evenals om de 
nederzettingen, de archeologische vindplaatsen, de kastelen, het national 
park Brijuni en andere natuurlijke en historische bezienswaardigheden uit 
het betoverende Istrië te bezichtigen.

Funtana ligt ook binnen handbereik 
van de kuststeden van de 
Venetiaanse architectuur: Rovinj, 
Vrsar, Poreč, Novigrad en Umag. 
Men herkent er het multiculturalisme, 
de meertaligheid van Istrië en de 
gelaagdheid van haar spannende en 
complexe geschiedenis.

De Sint-
Euphrasiusbasiliek in 
Poreč en de Arena in 
Pula - parels van het 

Istrische erfgoed



In het groene en heuvelachtige 
centrale Istrië, liggende pittoreske 
middeleeuwse stadjes zoals Mo-
tovun (filmfestival), Grožnjan (stad 
van kunstenaars en kunst), Oprtalj 
en Buzet (in het gebied van de witte 
truffel) en, aan de oostkust, Labin 
(Renaissance paleizen). Pazin en het 
beroemde kasteel, St. Lovreč (de 
grootste Romaanse kerk in Istrië), 
Svetvinčenat (kasteel Grimani), Bale 
(kasteel Bembo), Barban (Trka na 
prstenac) en de overblijfselen van 
Dvigrad, zijn ook de moeite waard 
om te ontdekken.

De rijke natuur en de diversiteit aan 
landschappen, van zee tot heuvels, 
maken de charme uit van Istrië: het 
Nationale park Brijuni, het natuurpark 
Rt Kamenjak, het kanaal van Lim en 
van Raša en de karst grot Baredine, 
zijn slechts enkele plaatsen met een 
magische natuurschoonheid.

Enkele honderden Romaanse 
kerkjes, versierd met 
middeleeuwse muurschilderingen 
zijn bijzonder erfgoed en de 
landschapsrijkdom van Istrië. 
Beram, Draguć, Vižinada, Rovinj, 
Hum, Vodnjan, Plomin zijn meer 
dan de moeite waard.
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