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T

oto je příběh o zemi tisíce ostrovů, kouzelné přírodě, bohatém dědictví a jejích významných osobnostech, které
svými činy a díly zapsali Chorvatsko do mapy světa velikými
písmeny navždy, příběh o zemi, jejíž krásy byly oslavovány již
za dávných časů. Od Cassiodora, který psal o božském životě
patricijů na jejím pobřeží, Danta, který svoje nesmrtelné verše
tvořil v údivu nad epickými jevy azurového moře až po Georga
Bernarda Shawa, co právě zde našel zemský ráj, Chorvatsko
bylo odjakživa prostorem pro opravdovou inspiraci.
Řadíce obrázky nezapomenutelných jevů a rozlívajíce inkoust
neuvěřitelných příběhů, snažili jsme se vám přiblížit všechnu zvláštnost kouzelné pídě naší krásné země. Navíc tohle
je příběh, ve kterém jsme v devíti pohádkových kapitolách
rozestřeli pravé perly její rozmanitosti. Neváhejte, sestupte
tisíciletými schody bohaté a slavné historie a odhalte itineráře,
jejichž zážitky kypícího modrého Středozemí zušlechťují svým
klidem malebná zelená pohoří na severu a plodné zlaté roviny
na nejzazším východě. Vše, o čem jste od dávna snili je právě
zde, nadosah ruky. Nahlédněte tedy do stránek této brožury
a najděte místo své dokonalé dovolené. Vítejte v Chorvatsku!
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Chorvatsko.
ISTRIE.

16-21

DALMÁCIE. ZADAR.

28-31

LIKA - KARLOVAC.

46-49

KVARNER.

22-27

DALMÁCIE. ŠIBENIK.

32-35

STŘEDNÍ CHORVATSKO.

50-55

DALMÁCIE. SPLIT.

36-39

ZÁHŘEB.

56-61

DALMÁCIE. DUBROVNÍK.

40-45

SLAVONIE.

62-67

04

Vyberte si
v Chorvatsku
svou destinaci a
najděte pravé
rozličnosti.
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C

horvatsko je jedním z nejzachovalejších prostorů Evropy! Je to území,
na kterém se barvy kypícího Středozemí
šťastně snoubí s klidem a svěžestí hor a
vlídností zlatých úrodných rovin Panonie. Země pravé božské inspirace, o které
psala a s nadšením se vyjadřovala mnohá světová pera, je vzácnou evropskou
krajinou, která se na tak malém prostoru
pyšní osmi národními parky!
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Příroda

v plné kráse.

2

3

CHORVATSKO. PŘÍRODA, PEJZÁŽE.

N

e váhejte, zaplujte azurově modrými barvami Jadranu a objevte ostrov, na kterém je jeden z posledních
biotopů supa bělohlavého v Evropě.
A pro opravdové milovníky přírody
malá poznámka: Chorvatsko je zemí,
ve které se můžete vydat na otevřené
moře společně s adoptovaným delfínem,
nebo pokud máte opravdu štěstí, dostat
se na stopu tajemnému druhu tuleně,
zvanému středozemní medvědice. Je to
prostor přírody v plné kráse.

S

Risnjakem, Paklenicí, Plitvickými jezery a Severním Velebitem
v horské části a souostrovím Kornaty,
Mljetem, Brijunama a vodopády řeky
Krky v pobřežní oblasti, je Chorvatsko
pravým klenotem stvoření světa. Se třemi arborety v Trstenu u Dubrovníku, Lisičinách u Voćina a Opeci u Vinice, velkým
počtem historických parků a chráněných
krajinných oblastí, tato země je opravdovým zeleným nekonečnem s dokonce
4 300 rostlinných a stejným množstvím
živočišných druhů.

4

[ 1.Lošinj 2.Biševo 3.Buzet 4.Velebit ]
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CHORVATSKO. DĚJINY, KULTURA.

V

ítejte v Chorvatsku! Vítejte nejen v zemi, jejíž bohaté kulturní
dědictví se nachází v četných muzeích, galériích a kostelech,
které jsou dnes jako památky nulové kategorie nepostradatelnou
kapitolou seznamu světového dědictví UNESCA, ale i v magickém
kousku Středozemí, v němž se i malá procházka mění v pravý
sestup schody bohatých a slavných dějin. Ať sledujete propletenec
bílých kamenných uliček do veselých přístavů pobřežních měst
Istrie, Kvarneru a Dalmácie, nebo stoupáte po zelených serpentinách středního Chorvatska k pohádkovým tvrzím a zámkům,
každý krok zde přináší další novou zkušenost. Zvláštní tím, že se
na jejím prostoru ušlechtile setkávají a doplňují dokonce 4 kulturní
okruhy – Západ a Východ, středoevropský a jižní středozemní
duch, Chorvatsko je zemí urbánní kultury, která má více měst,
než jakákoliv jiná část Středozemí. S dokonce devíti kulturními
fenomeny - Svátkem svatého Blažeje, krajkářstvím Lepoglavy,
Hvaru a Pagu, masopustními maskami se zvonky - zvonkaři z oblasti
Kastavštiny, hvarským procesím „Za křížem“, dvojhlasným zpěvem
a hrou v pentonální stupnici Istrie a Chorvatského přímoří, jarním
procesím Ljelja, tradiční výrobou dřevěných hraček z Chorvatského
záhoří, Sinjskou alkou a Medařským řemeslem oblasti severního
Chorvatska, Chorvatsko patří k zemím s největším počtem chráněného nehmotného majetku na světě. Hudební výraz „Ojkanje“
byl také zařazen do Seznamu nehmotného kulturního majetku,
vyžadujícího rychlou ochranu.

P

okud vás zajímá antika, vydejte se
od velkolepých památek římské Puly,
přes největší prozkoumané fórum na východní straně Jadranu v Zadaru až k božskému Diokleciánovu paláci ve Splitu.
Pokračujíce časem, od staro románského
zadarského sv. Donáta z 9. stol. vejděte
do románského světa magického města-památníku Trogiru nebo ostrova Krku
a Rabu. Po kapitole gotiky v Záhřebu,
Pazinu nebo příkladně Stonu na Pelješci
objevte renesanci Osoru na Cresu, šibenickou katedrálu, ostrovy Hvar a Korčulu
a nakonec neopakovatelný a jedinečný
Dubrovník. Barokní krásu najdete ve Varaždinu, Bjelovaru a Vukovaru a dědictví
19. stol. v Rijece, Osijeku a Zagrebu.

P

okud jste milovníkem kouzla méně
známých památek a jedním z těch,
co touláním užívají v odhalování krásy
skrytých míst, která intimně vypráví o
své tisícileté historii, vejděte do světa
stovek středověkých kostelíků se zvláštními cykly fresek a propletenci reliéfů.
Od renomovaného středověkého filozofa
Hermana Dalmatina původem z Istrie,
světoběžníka a průzkumníka Marka Pola,
rozeného Korčulana, chorvatského Michelangela – miniaturisty Julia Kloviće, kdysi
nejznámějšího fyzika, matematika a astronoma Dubrovčana Ruđera Boškoviće až
po Nikolu Teslu, jednoho z nejskvělejších
světových vynálezců původem z Liky, je
to prostor, který se s hrdostí těší dobrému
jménu země nejen bohaté historie, ale i
významných lidí.

Klenotnice
impresivních
dějin.
[ 1.Pula 2.Hvar 3.Osijek ]
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Lesk životních různorodostí.
10

2

[ 1.Rovinj 2.Đakovo 3.Dubrovnik 4.Završje 5.Osijek ]

3

CHORVATSKO. MĚSTA.

4

A

ť jsou to rušná antická středozemní
centra pulsující životem na pobřeží,
tichá a skrytá místa středověku, vzrostlá
ve stínu zelených pahorků zázemí a hor
středního Chorvatska nebo zrozená ve
zlaté panonské sýpce Slavonie, chorvatská města jsou od pradávna klenotnicí
bohatých dějin a kultury.

5

V

ybudována dokonalou vizí dobrého
života, sycená krajem ušlechtilých
vinohradů, olivových hájů a pšeničných
plání, tato města jakoby právě před vámi
sešla z jakéhosi malířského plátna. Stejně jako i lidé, se šťastnými a méně šťastnými intervaly, některá zůstala zachovalá a hrdá a nepřetržitě několik tisíciletí
rostla v pravé metropole, zatímco jiná se
ve víru bouřlivých dějin přetvořila v romantické kulisy, ze kterých dnes citlivé
duše čtou zápisy starých časů.

P

okud chcete opravdu poznat města
této země v plném lesku jejich různorodosti, vydejte se od žhavých center
na pobřeží a vystupte ve směru klidu
a ticha osad v zázemí. Ať je to slavné
město Dubrovník, Diokleciánův Split,
Krešimírův Šibenik, Zadar, Rijeka nebo
mýtické argonautské útočiště severního
Jadranu – Pula stejně jako hlavní město
Záhřeb, barokní Varaždin, Osijek a hrdý
Vukovar na nejzazším východě Chorvatska, obyčejná procházka jejich ulicemi se
promění v magickou cestu impresivními
historickými obdobími.

11

1

O

prané ušlechtilou solí Jadranu,
probuzené ostrou vůní pinií, levandule a šalvěje a laskané sluncem a
něžným mistralem, chorvatské pobřeží
je pravou skrytou zahradou středozemní
krásy. Ověnčené náhrdelníkem více než
tisíce rajských ostrovů, jako drahokamy
zdobícími vlídnou tvář, chorvatské pobřeží má nejčistější a nejmírnější pláže
ve Středozemí. Pokud plujete po moři a
užíváte v překrásných pohledech z moře
nebo ponořeni v křišťálově čisté vodě
romantických zátok a teplých skal, nebo
možná uklidňujete oči pohledem na kontury tisíce ostrovů splynulých v modré
nekonečno, pochopíte proč je toto pobřeží hrdé na jméno vrcholné božské kreace.

12

O

d arkadské zeleně brijunského
souostroví na severu, kvarnerské
epopeje s voňavým Cresem a Lošinjem,
zlatým Krkem, okouzlujícím Rabem,
maličkým písečným Suskem, větrným
Pagem a perlovými Kornaty, přes nevyslovitelnou krásu velebných ostrovů Brače, Hvaru, Visu, Korčuly až po
Mljet a Elafitské ostrovy pod slavným
Dubrovníkem na nejzazším jihu, zaplujte
v klidných vodách Jadranu a poznejte
neopakovatelné chorvatské pobřeží. Vítejte v nekonečné kráse právě takového
Středozemí, jaké kdysi bývalo!

2

Kouzlo pravého
Středozemí.
3

[ 1.Bol(Brač) 2.Poreč 3.Split 4.Dugi otok 5.Kornati ]
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CHORVATSKO. POBŘEŽÍ A OSTROVY.

5

13

ste milovníkem aktivní dovolené?
Máte rádi plachtění a potápění a než
turistické prohlídky raději objevujete krajinu na kole? Máte rádi horskou turistiku
a dosahování vrcholů a není vám cizí ani
spustit se z nich paraglidingem? Chorvatsko je to pravé pro vás!

J

Výjimečný chorvatský mořský pejzáž,
překrásné členité pobřeží, zátoky, pláže
s borovicovými lesy a dokonalá přímořská městečka, rozsutá po pevnině a více

jsou rafting, seskoky s padákem nebo
paragliding, peřeje a řeky od středního Chorvatska po Dalmácii stejně jako i
spouštění z výšek Biokova a Vidovy hory
na Brači, vám odkryjí Chorvatsko jako
zemi nevšedních výzev.

Přírodní únik od stresu.
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1

než tisíc ostrovů plení svojí osobitostí. Ať
plujete podél pobřeží nebo se potápíte
v modrých hlubinách s bohatstvím flory i fauny, objevíte i podivuhodný svět
minulých století, od antických amfor po
vraky galejí a lodí potopených ve vichřicích dvou světových válek. Zjistíte, že
chorvatské pobřeží je pravým rájem pro
jachtaře a potápěče. Zachovalá příroda je
ideálním cílem pro všechny vás, co máte
rádi turistiku, horolezectví a kempování
a návrat do skutečné přírody. Přirozeně
je tu i jízda na koni a cyklistika, četné
stezky a túry, které vás odvedou různými
směry a v tempu, jaké vám vyhovuje.
A na závěr, pokud připadáte kategorii
milovníků adrenalinových aktivit, jako

2

[ 1.3.Pula 2.River Cetina 4.Istra ]

CHORVATSKO. AKTIVNÍ DOVOLENÁ.
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Kde se sny stávají skutečností.

[ Porer (Pula) ]

Istrie.

ISTRIE.

Istrie.
rdcovitý poloostrov ponořený hluboko do průzračných modrých vod Jadranu, je skrytou zahradou krásy, která otevírá bránu slunného a teplého Středozemí. Pootevřete ji
bez váhání a dovolená snů se stane skutečností. Multikulturní a pohostinná, země, která
na malém prostoru šťastně spojuje velké množství rozmanitostí. Zatímco svým křišťálově
průzračným mořem, čistým pobřežím a přístavy, veselými rybářskými loď kami a rušnými
kamennými uličkami promlouvá opravdovým kouzlem Středozemí, tato okouzlující píď
země se svými malebnými středověkými městečky, rozkvetlými po pahorcích istrijského
zázemí, oddechuje klidem a vlídností kontinentu, jehož krajina neodolatelně připomíná
nejhezčí části Toskánska nebo Provence.

S
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atímco na pobřeží Puly,Rovinje,
Prozkoumejte
Vrsaru, Poreče, Novigradu nebo
Z
Umagu budete nacházet kontury antizemi opravdových ky a dědictví Benátek, v istrijském vnise hlasitě ozývá duch střední
rozmanitostí, kde trozemí
Evropy. Proto si zapamatujte – Istrie
nenabízí jen moře, slunečné pobřeží,
modrá a zelená
romantické zátoky a přístavy! Ona vás
jednoduše vábí abyste vkročili na vílí
budou vaší
stezky, co vedou do středověkých městeček, která korunují její pahorkovitou
inspirací
krajinu. Vystupte alespoň k jednomu

zdá, že jsou si vzájemně velmi podobná, každé toto středověké městečko je
unikátní. Buďte zvědaví! Nahlédněte
do vchodů, prohlédněte si erby a paláce, vejděte do kostelíků a odpočiňte
si v chládku kapliček. Tady pochopíte
lidové legendy o pilných vílách, které
v noci staví a obnovují hradby, ale i o
skřítcích, co způsobují nepříjemnosti.
A pokud někoho potkáte, klidně ho
zastavte a ptejte se na všechno, co vás
napadne. Lidé jsou zde laskaví a vstřícní
a rádi vám poví příběh o Istrii – zemi, na
které i největší různorodosti žijí v klidu
a harmonii, pyšníce se svojí otevřeností.

z nich, ať už je to Motovun, Grožnjan,
Završje, Oprtalj nebo nejmenší město
na světě – Hum, procházka jejich kamennými uličkami se změní v kouzelnou
pouť jednou zcela jinou historií. Sledujte
tuto zvláštní cestu, od masivní městské
brány k lavičce v městské lóži a pak vystupte ke kostelíku na náměstí a zvoníku, ze kterého vám Istrie na okamžik
zazáří ze zcela jiného pohledu. I když se
4
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Istrie.
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GROŽNJAN, MOTOVUN - architektura,
galerie, filmové a hudební události v pohádkových istrijských městečkách
LABIN - středověké město, jehož ulice jsou
v létě scénov různých událostí

PULA

NABÍDKY PLUS
AGROTURISTIKA - více než 250 domácností bavícíeh se agroturistikov poskytuje
nezapomenutelnov atmosféru tradičníno
způsobu života
VILY - více než 100 luxusních vil pro dovolenou v netknuté přírodě střední Istrie i na
pobřeží

Vinné stezky a stezky olivového oleje
Cyklostezky – více než 80 upravených stezek
v celkové délce více než 3 200 km

7
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NÁRODNÍ PARKY

PŘÍRODA

NÁRODNÍ PARK BRIJUNI - výjimečně bohaté kulturně-historické dědictví souostroví
14 ostrovů; bývalá známá Titova rezidence
nabízí překrásné pláže, pozůstatky z antického období, ZOO-safari, golf, pólo a špičkovou
gastronomii

GORNJI KAMENJAK A MEDULINSKI
ARCHIPELAG - charakteristická krajina
DONJI KAMENJAK - charakteristická
krajina
PALUD - chráněná ornitologická rezervace
LIMSKÝ ZÁLIV - chráněná mořská
rezervace
MOTOVUNSKÝ LES - chráněná rezervace
lesní vegetace
ISTRIJSKE VEGETACE - charakteristická
krajina
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I

strie je opravdovou magickou zemí
(terra magica). Obdařená panensky
netknutou přírodou, kterou korunuje daleko známé souostroví Brijuni
– jeden z nejhezčích archipelagů
Středozemí se vzácnými rostlinnými
a živočišnými druhy. Istrie je zemí, jejíž nánosy dlouhé a bohaté historie
můžete jak málokde vyčíst, počínaje
doslova od otisků stop dinosaura.
Zocelovaná bórou a posilovaná mistralem, voňavá od vítečníku, šalvěje
a levandule a ospalá od pinií, smilu a
tymiánu, s ideálním podnebím, jehož
koupací sezona trvá až šest měsíců,
tato země je prostě ideálním turistickým cílem.

Najděte
skrytá
bohatství
netknuté
přírody

S

amozřejmě že přitom nesmíte zapomenout ochutnat Istrii! Od mořských
lahůdek až po chutné lanýže, stejně jako i
zlatého moku původní Malvazie, voňavého
Momjanského muškátu nebo rubínového
Teranu, kterým se kdysi posiloval samotný
Casanova, vaše chuťové buňky tyto božské
požitky navždy zařadí do syntézy nezapomenutelných istrijských zážitků. Nesněte
o krásné dovolené! Probuďte se na Istrii!

ISTRIE.

21

Istrie.

8

V

ydejte se na cestu křižovatkou
ušlechtilé civilizace, jejíž kulturní
arboretum je pěstováno od dávných Histranů, Keltů a Římanů přes Byzantince,
Slovany a Benátčany až po samotnou
Rakousko-uherskou monarchii a záhy
pochopíte, proč je Istrie tolik zvláštní. Pro začátek si postačí připomenout
mýtus o Argonautech. Při neúspěšném
pronásledování Jasona a uloupeného
zlatého rouna, Kolchiďané dopluli
k Istrijským břehům a nikdy už se nechtěli vrátit do své vlasti. Má v sobě
cosi magického jak žádné jiné místo
>

Středozemí. Najdete zde město, které
je podobně jako Řím rozložené na sedmi
pahorcích a pyšní se slavným amfiteátrem. Na jednom z těchto sedmi pahorků
jeden unavený uherský král zatoužil své
bohaté roucho vyměnit za obyčejnou
řeholní kutnu a zemřít ve svátosti, zatímco nesmrtelný Dante, inspirovaný
vyhlídkou, psal verše své Božské komedie. Jméno tohoto města je Pula a
je to největší urbánní centrum, pulsující
srdce poloostrova s třítisíciletou historií,
ojedinělé město Středozemí, které se
může pochlubit tak impresivní rozma-
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nitostí kulturního dědictví. A stejně jako
jméno poloostrova, na kterém vzniklo,
není bezdůvodně zapsáno v ženském
rodě. Tajemná a okouzlující Pula i Istrie
jsou od pradávna známé jako kouzelnice
mnoha tváří, které již po tisíciletí svádějí návštěvníky. Kdo jednou zavítá do
jejich náručí a pozná byť zlomek jejich
veselí, často se k nim znovu vrací.

% ULM
X Q L

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

GASTRONOMIE

AMFITEÁTR (Pula) - velkolepá antická památka z 1. stol.,
kdysi římské kolbiště zápasů gladiátorů se lvy, dnes jedinečná
koncertní a festivalová scéna
EUFRASIOVA BAZILIKA (Poreč) - komplex raně byzantského umění ze 6. stol. je na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCA.
KOSTEL SV. EUFEMIE (Rovinj) - impozantní dílo barokního
umění s bohatou sbírkou uměleckých předmětů a sarkofágem
patronky města
REJ UMRLCŮ (Beram) - kostelík s unikátními freskami ze
14. stol
DVIGRAD - pozůstatky středověkého města
DVOUHLASNÁ STUPNICE ISTRIJSKÝCH INTERVALŮ Reprezentační seznam nehmotného dědictví UNESCA

Lanýže, istrijský pršut, olivový olej, rybí
speciality a mořské
plody, masitá a rybí
jídla pod pekou, „fritaja“ se šparglemi,
„fuži“ se zvěřinovým
gulášem, rakije „biska“, istrijská supa,
původní vína Teran,
Refošk, Istrijská
malvazie
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[ 1.Opatija 2.Lovran 3.Oraj ]

3

OPATIJA
LOVRAN

RIJEKA

DELNICE

CRIKVENICA
KRK

Kvarner.

2

CRES
RAB
LOŠINJ

NOVI VINODOLSKI

KVARNER.
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Kde se setkávají opravdové
různorodosti.

Kvarner.

P

ředstavujete si ideální dovolenou, kdy se z pobřeží vydáváte
ke slunečným ostrovům a pak plujete zpět na pevninu,
abyste našli klid na vrcholcích hor. Přitom sníte o slunečné riviéře, kterou můžete, kdykoli vás napadne za pouhou desítku
kilometrů vystřídat s asketickým klidem a svěžestí hor, kde vám
společnost dělají šedí orli, vlci a medvědi a plíce se dmou čistým
vzduchem voňavých lesů. Objevte Kvarner a Gorski kotar, tyto
rozdílné oblasti v tak malé vzdálenosti.

1

2

24

3

[ 1.2.3.Opatija 4.5.6.7.8.Rijeka ]

začátek se vydejte po božské
Začněte se P roopatijské
riviéře a vyhledejte 12
km dlouhou promenádu podél moře.
od opatijské Základy turizmu jsou zde položeny dávného roku 1844, kdy jeden vizionářský
riviéry...
obchodník s obilím postavil první opatijský hotel – dnes známou vilu Angolinu.
Rychle se rozrůstá v jedno z nejelitnějších letovisek Rakousko-uherské monarchie a do opatijské knihy hostů se
zapisují mnohá slavná jména, od členů
císařských rodin až po umělce, vědce a
politiky. Honosné opatijské vily, hote-

ly, nádherné zahrady a parky vás poté
odvedou ve směru Rijeky, metropole
Přímoří, dnes největšího obchodního a
námořního centra severního Jadranu.
Pod bdělým okem velebného trsatského
hradiště, nejstarší mariánské svatyně
v Chorvatsku s františkánským klášterem, katedrálou sv. Víta a daleko proslavenou kaplí votivních darů, Rijeka
vás kromě centra námořnictva bude
fascinovat i jako město záviděníhodného
kulturně-uměleckého života a největším
karnevalem v Chorvatsku.
5

4

6
7

KVARNER.

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

OPATIJSKÁ RIVIÉRA - promenáda podél
moře dlouhá 12 km
OSTROV KOŠLJUN - duchovní a vegetační
ráj – lesopark
LUBENICE (ostrov Cres) - kamenné městečko,
vybudované ve výšce 375 m nad mořem
OSOR - město s bouřlivou minulostí a hudebních večerů
POZOROVÁNÍ DELFÍNŮ: cresko-lošinjské
vody
ADRENALINOVÉ SPORTY: windsurfing,
skákání s padákem, paragliding, auto-moto
sporty, wake-boarding, rafting, kajakářství,
cyklistika, potápění, plachtění

SVATYNĚ PANNY MARIE - nejstarší mariánská svatyně v Chorvatsku s františkánským klášterem
MĚSTO RAB - středověké kostely a patricijské paláce
BAŠĆANSKÁ DESKA (ostrov Krk) -nejvýznamnější chorvatský
památník, psaný staroslovanským písmem hlaholicí z 12. století
ZÁMEK ZRINSKÝCH (Čabar)
MUZEUM I.G.KOVAČIĆE A AMFITEÁTR (Lukovdol)
VRBOVSKO - tradiční architektura
DVOUHLASNÁ STUPNICE ZPĚVU A HUDBY CHORVATSKÉHO PŘÍMOŘÍ - zapsaná v Reprezentačním seznamu nehmotného dědictví UNESCA
KAŽDOROČNÍ MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MASEK SE ZVONKY (ZVONČARA) OBLASTI KASTAVU - zapsaná do Reprezentačního seznamu nehmotného dědictví UNESCA

8

Kvarner.

PROZKOUMEJTE
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[ 1.7.9.11.13. Krk 2.Cres 3.Osor 4.5.12. Rab 6.Baška(Krk) 8.Brseč 10.Lošinj 14.Gorski kotar 15.Crikvenica ]

Epické výjevy azurového moře

P

okud toužíte po klidu nekonečného
moře a kouzlu ostrovů, vydejte se
vstříc kvarnerské modři, lemované mýtickými Apsirtskými ostrovy z argonautské legendy: ostrovu Rabu, Krku, Cresu
a Lošinji. Kromě toho, že budete užívat
v epických výjevech bórou vybílených
skal, zátok a výběžků, které se ponořují
do jadranské modři, slunečných městeček
s kouzelnými kamennými domy, aromatickými vůněmi levandule, šalvěje myrty

a pinií a jedinečné flóře s více než 2 700
rostlinných druhů, tyto ostrovy vám jako
pravé arkadické útočiště odkryjí i záviděníhodný počet živočišných druhů. Zatímco
budete v městečkách Lošinje, Osoru na
Cresu a Bašce nebo Vrbniku na Krku na
každém kroku nacházet četné pozůstatky
bohatého dědictví, jako jsou Bašćanská
deska – tesaný kamenný památník chorvatského jazyka z roku 1100, na skalních
srázech pozorovat biotopy chráněných

26
PŘÍRODA
UČKA - přírodní park
VELA DRAGA - geomorfologická přírodní
památka
PARK ANGIOLINA A SV. JAKUB (Opatie) památky parkové architektury
LOPAR (ostrov Rab) - výjimečný pejzáž,
překrásná písečná pláž, dlouhá 1 500 m
DUNDO (ostrov Rab) - speciální lesní
rezervace
FOJIŠKA PODPREDOGOŠĆICA (ostrov
Cres) - speciální ornitologická rezervace
PRAMEN ŘEKY KUPY (Čabar) - přírodní
památka
FUŽINE - horská jezera a jeskyně

ZELENÝ VÍR - speciální geomorfologická
rezervace
JAPLENŠKI VRCH - (Delnice) - lesopark
BÍLÉ A SAMARSKÉ SKÁLY (Mrkopalj) - přísně chráněná rezervace Cyklostezky, pěšiny,
horské stezky

NÁRODNÍ PARKY
RISNJAK - bohatý rostlinný a živočišný svět,
krasové fenomény

supů bělohlavých a ve vodách pod skalami
užívat v okouzlující hře delfínů a středozemní medvědice (druh tuleně). Všichni
co hledají obzvláště léčivý a čistý vzduch,
ať pokračují směrem k crikveničko-vinodolské riviéře, která je již v roce 1906
úředně prohlášena klimatickou léčebnou
a jejíž velebný Hotel Therapia, postavený
v roce 1895, je jedním z nejkrásnějších
hotelových staveb na celém chorvatském
pobřeží.

Kvarner.
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KVARNER.

Oázy klidu a ticha nadosah moře

Z

cela výjimečný zážitek vás čeká
na strmých vyvýšeninách pohoří
Učky, které se klene nad Istrií a západní
částí Kvarneru, především v jeho přírodním parku. Překrásné zelené krajiny,
vyvýšené pouhou desítku kilometrů
od moře směrem do vnitrozemí, svojí
výjimečnou ekologickou hodnotou a
koncentrací chráněných druhů, jsou
opravdovou oázou klidu a ticha a stá-

le navštěvovanějším cílovým místem
chorvatského turizmu. Když se vydáte
více na sever regionu, před vámi se objeví Národní park Risnjak vedle Delnic a
četné rezervace bohaté původní flóry a
ohrožených živočišných druhů, rozsuté
podél překrásných zelených hor. Řadou
všechny jsou ideálními místy odpočinku
těch, co touží po opravdovém soužití
s přírodou.

GATRONOMIE
Kvarnerský humr, domácí těstoviny, „šurlice“ (Krk), creské
jehněčí, speciality z třešní, šparglí a jedlých kaštanů
(Lovran), původní vína Vrbnička žlahtina (Krk) a Trojišćina (ostrov Susak), Rapska torta, zvěřina, žáby, houby,
sladkovodní ryby, horské likéry, slivovice a hruškovice

NABÍDKY PLUS

15

Léčebný turizmus: Opátie, Crikvenica, (Thalassoterapie), Lovran (léčení onemocnění kostí), wellness,
kongresový turizmus
Lyžování: Platak
Lov, rybolov, rafting, kanoistika, paragliding,
jezdectví
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Kde začíná chorvatská kultura.
1

[ 1.Zadar 2.Pag ]

Dalmacija. Zadar.

DALMÁCIE. ZADAR.

Dalmácie.Zadar.

2

Dalmácie. Zadar.
e svým centrem v tři tisíce let starém Zadaru, městu s největším prozkoumaným
římským fórem na východní straně Jadranu a nezapomenutelnými románskými
kostely, jako jsou sv. Anastázie a sv. Krševan a nejstarším chorvatským městem –
nedalekým Ninem, které se pyšní nejmenší katedrálou na světě (kostel sv. Kříže je
dlouhý pouhých 36 kroků!), prostor zadarského regionu vás lépe než jakákoliv kniha
seznámí s bohatými dějinami pramene chorvatské kulturní identity.

S

29
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ako staleté středisko ilyrských LiOdkryjte
burnů a tisícileté hlavní město DalJmácie,
Zadar je městem,o jehož boha3 tisíce let té duchovní
i hmotné kultuře nejlépe
svědčí zachovalé hradby a četné saimpresivní krální památky, korunované symbolem
města – kostelem sv. Donáta z 9. stol.,
historie
nejmonumentálnější chorvatskou stavbou ranného středověku. Pod nebeskou
Zadaru
ochranou dokonce čtyř světců: Zoila,

pečlivě střeženého během minulých
staletí, pyšní i skutečností, že zde byl
v dávném roce 1936 položen základní
kámen nejstarší chorvatské univerzity.
Plný bohatých a jedinečných archivů,
knihoven a důležitých sakrálních hudebních klenotnic, Zadar je městem,
kde vznikl první chorvatský román a
kde se tiskly první noviny v chorvatském jazyce.

Šimona, Krševana a Anastázie, Zadar
se kromě svého nesmírného archeologického a památkového bohatství,

NÁRODNÍ PARKY

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

NÁRODNÍ PARK PAKLENICA - ojedinělé
kaňony a bohatství flory i fauny

KOSTEL SV. DONÁTA
(Zadar) - symbol města
KOSTEL SV. KŘÍŽE (Nin) nejmenší katedrála na světě
KRAJKÁŘSTVÍ NA PAGU
- reprezentační seznam nehmotného dědictví UNESCA

PŘÍRODA
SALJSKO POLE (Dugi otok) - charakteristická
krajina
KAŇON ŘEKY ZRMANJE - charakteristická
krajina
TELAŠĆICA - přírodní rezervace s nejbezpečnějším, nejhezčím a největším přírodním
přístavem Jadranu
VRANSKÉ JEZERO - přírodní rezervace
VELEBIT - přírodní rezervace

5
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Prostor opravdové
božské inspirace

I

když na první pohled zcela neskromně nazývaný prostorem božské inspirace, zadarský region je opravdu
zemí neopakovatelné krásy přírody, o
čemž nejlépe svědčí její národní parky.
Od hor, jezer a vodopádů přes kaňony,
skály, jeskyně a propasti až po modré
moře, lemované řadou nejkrásnějších
ostrovů, plných klidných přístavišť, zátok
a romantických pláží, tento prostor bylo
odjakživa jednodušší zobrazit štětcem
než slovy. Za zvuků mořských varhan –

2
3

4

Dalmácie.Zadar.

1

architektonického zázraku zadarského
nábřeží, ze kterého, jak kdysi prohlásil
slavný Alfred Hitchcock, je pohled na
nejkrásnější západ slunce – se uvolněte při plátku pažského ovčího sýra a
sklence známého Maraschina, domácího
desertního likéru z původní višně marasky a užívejte v požehnáních prostoru a
plodů země neopakovatelných božských
inspirací.

DALMÁCIE. ZADAR.

PROZKOUMEJTE
PAG - architektura města, výroba pažské
krajky
OSTROVY UGLJAN A PAŠMAN - architektura kamenných domů na ostrovech

PAG

NIN
ZADAR
DUGI OTOK

9
10

GASTRONOMIE
Pažský sýr a jehněčí, pažská
a ninská sůl, posedarský
pršut, „Ninský šokol“, likér
Maraschino, červené víno
a benkovacký Rose

NABÍDKY PLUS
[ 1.3.Zadar 2.4.5.Pag 6.Nin 7.8.9.Ugljan 10.Dugi otok ]

Cyklostezky, lov, jezdectví
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Kde se snadno nalézají perly.

32

1

Dalmácie. Šibenik.

[ 1.Kornati 2.Šibenik ]

V

divoké kráse bílého krasového kamení a modři průzračného moře, šibenické vody jako
opravdový nautický ráj, se pyšní počtem dokonce
240 ostrůvků a útesů, z nichž každý skrývá svoji
zajímavost. Pokud si přejete najít nejznámější
korály na Jadranu, odplujte na Zlarin a jestliže vás
zajímá místo známé lovci mořských hub, vydejte se
na Krapanj. Ale chcete-li zažít něco opravdu jedinečného, vyplujte na moře a vyhledejte Kornaty.

2

“B
KNIN

KORNATI

VODICE

PRIMOŠTEN

ŠIBENIK

33

Dalmácie.Šibenik.

DALMÁCIE. ŠIBENIK.

ohové chtěli korunovat své dílo a tak poslední den z hvězdných slz a mořského
dechu stvořili Kornaty“, zapsal při jedné příležitosti George Bernard Shaw, dumajíce o tomto fantastickém souostroví. O této neopakovatelné kreaci přírody, nejpočetnější
středomořské řadě ostrovů stačí říci, že těch božských hvězdných slz zkamenělých v moři,
je přesně tolik, kolik je dnů v roce. Zde opravdu platí: „Pro každý den v roce jeden ostrov“ a
z 365 krasavců 150 tvoří jeden zvláštní celek – Národní park Kornaty. Krajková mříž kolmých
skal, vybělených ušlechtilou jadranskou solí a vybičovaných voňavou bórou, nořících se
hluboko do modrého moře, je bezkonkurenčním epickým výjevem, zatímco klidné domky,
romantické zátoky a skryté pláže jsou pravým nautickým rájem pro moderní Robinzony,
toužící po panensky netknuté přírodě.

2
3
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1
5

Od kouzelných vodopádů Krky do Krešimirova
města Šibeniku

K

dyž budete sledovat tajemné
stezky podivuhodného krasového království řeky Krky až k moři, jste
na správné cestě k pootevření brány
nejchráněnějšího přírodního přístavu
středního Jadranu a seznámení s hrdým městem krále Krešimira – Šibeníkem. Na této zelené cestě, magickém
prostoru kde žije více než 222 druhů
ptactva a které se pyšní jediným sokolnickým centrem v Chorvatsku, krasavice
Krka přelévá své ušlechtilé vody přes
sedm vodopádů. Mezi nejkrásnějšími
NÁRODNÍ PARKY
NÁRODNÍ PARK KORNATY - nejčlenitější
ostrovní skupina Středozemí
NÁRODNÍ PARK KRKA - přírodní krasový
fenomén

PŘÍRODA
OSTROV KRAPANJ - nejnižší ostrov
v Chorvatsku

z nich,Roškým slapem a Skradinským
bukem, lidské ruce přírodu okorunovaly dvěma daleko známými stavbami:
pravoslavným klášterem sv. Archanděla a klášterem Visovac. Jako mýtický
Avalon, jedinečný svojí pohádkovou
polohou na ostrůvku uprostřed smaragdového jezera, který vytvořila řeka
Krka, františkánský klášter Visovac je
místem, které střeží vzácnou knihovnu,
umělecké předměty a velké množství
drahocenností, mezi jiným i šavli jednoho slavného bohatýra.
6

KULTURNÍ DĚDICTVÍ
KATEDRÁLA SV. JAKUBA (Šibenik) - renesanční katedrála z 15. a 16. století,
(zařazená do seznamu světového dědictví
UNESCA)
ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ BRIBIRSKA
GLAVICA - archeologická lokalita 16. a 17.
stol.
TVRZ NA KOPCI SPAS (Knin) - vojenské
opevnění z 9. stol.
HUDEBNÍ VÝRAZ „OJKANJE“ - Seznam nehmotného kulturního dědictví, vyžadujícího
rychlou ochranu

7

[ 1.3.7.8.Šibenik 2.Krka 4.Primošten 5.Visovac 6.Kornati ]

P

oprvé zmíněný v roce 1066 v dokumentech chorvatského krále Petra
Krešimira IV. a proto jej dodnes nazývají Krešimirovým městem, Šibenik je
město, které během více než tisíciletí
vytvořili Chorvaté. Projděte městem a
nahlédněte do jeho ulic, na schodiště
a náměstí a nejcennější umělecká díla
Dalmácie se před vámi objeví jako na
dlani. Pokud zde budete v létě a v pravý

čas, v těchto stejných ulicích se odehrává jediný světový Mezinárodní festival
dětí, festival Dalmatského šansonu a
malebný Šibenický středověký jarmark.
Hrdý na své věže a opevnění, rodné
město Fausta Vrančiće – vynálezce padáku, Šibenik je přece jen nejznámější
svojí největší a nejcennější sakrální
památkou – goticko-renesanční katedrálou sv. Jakuba (15. a 16. stol.), jejíž
kupole z bílého kamene jako koruna
dominuje městu. Budována více než
sto let mistrovskýma rukama výlučně z kamene ostrova Brače a Korčuly,
tato katedrála je pro svůj originální
montážní způsob stavby z velikých kamenných kvádrů zařazena do seznamu

chráněného světového dědictví UNESCA.
Zvedněte pohled na smělou konstrukci,
ojedinělou v dějinách evropské architektury a zatím co se vám tají dech nad
inovací domácího mistra Jurja Dalmatinca představte si: je 15. století, bez
moderní techniky a nad vámi monumentální sudovitá klenba bez dřeva a
tašek, jen ze samých několikatunových
kamenných bloků, vyžlábkovaných do
kamenných žeber! Opravdu impresivní!
Když si prohlédnete křtitelnici, vznešené třílisté renesanční průčelí a slavný
věnec 88 hlav kolem vnější zdi apsidy
katedrály, bude vám jasné, čím je sv.
Jakub tak výjimečný a že s právem nosí
titul nejkrásnější dalmatské katedrály a
církevní stavby v Chorvatsku.

Dalmácie.Šibenik.

Okouzlující kulturní
dědictví tisíciletého
města

4

Odkryjte kouzlo
pravé dalmatské
kuchyně

N

a závěr ochutnejte kuchyni šibenického kraje, především známé
šibenické slávky, nasbírané v místech, kde
se zelená krasavice Krka vlévá do Jadranu
a upijte doušek původního Babiće z nedalekých primoštenských vinohradů. Právě
pro svoji krásu, neobyčejnou zeměpisnou
polohu a skoupou zemi z které vyrůstají
navzdory bóře, jsou tyto vinohrady památníkem pilných selských rukou. Ve
vstupní hale Spojených národů obraz
těchto vinohradů předává svůj příběh
ve stovce jazyků!

PROZKOUMEJTE

8

ŠIBENIK - tvrze sv. Michaela, sv.
Ivana a sv. Mikuláše
OSTROV VISOVAC -františkánský klášter

NABÍDKY PLUS
RAFTING (Krka), BUNGIE JUMPING (Šibenický most), rybolov,
plachtění

GASTRONOMIE
Drnišský pršut, červené víno
primoštenský Babić
Skradinska torta

DALMÁCIE. ŠIBENIK.
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1

Kde císařství
není pojmem
pouze pro
přírodu.
36
2

3

Dalmácie. Split.
K

dyž se v roce 305 římský císař Dioklecián, kterému ležel u nohou téměř
celý svět, rozhodl vybudovat své letní sídlo a v něm strávit zbytek života,
věděl kde ho postaví. V srdci Dalmácie, v dobře skryté zátoce rodného Aspalathosu (Splitu), chráněné z mořské strany ostrovy splitského archipelagu a
z pevniny vysokými horami, Dioklecián vizionářsky zakreslil bod na mapě
Jadranu – budoucí město Split.

DALMÁCIE. SPLIT.

5

6

Dalmácie.Split.
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[ 1.Bol(Brač) 2.3.4.Split 5.Dubovica(Hvar) 6.Sinj ]

P

tektonickými a uměVelkolepé
leckými díly. Mezi
téměř ironií
město římské- nimi,
osudu, je velkolepé
mauzoleum posledho císaře
ního římského císaře

ouhých 6 kilometrů
vzdálené od tehdejší
kosmopolitní Salony, známého centra provincie Dalmácie,
která v té době měla téměř
60 000 obyvatel, se silnými
hradbami, četnými věžemi, chrámy, paláci a lázněmi, což je dnes největší komplex
antických památek v Chorvatsku. Byla to
bezkonkurenční rezidence v tehdejším
stavitelství. I když jí sedmnáct století
existence a nepřetržitého života smazalo mnohé původní tvary, na oplátku
je obohacena jinými pozdějšími archi-

pohana místem, na němž byla postavena
část katolické katedrály, zasvěcené sv.
Duji (Dominiu) - mučedníku, kterého
dal popravit právě Dioklecián, se známými ořechovými vraty, dílem mistra
Andrije Buviny z roku 1214. Šťastně
odolávajíc historickým změnám, hluboce sžita s městem jako jeho hustě

obydlené historické jádro, plná kouzelných kamenných paláců, Diokleciánova
rezidence je dnes místem rozezpívaných
hospůdek (konob), ve kterých se nabízí
domácí speciality od mořských lahůdek
až po jehněčí a sinjské „arambašiće“,
zalité nejlepšími druhy červeného vína.
Majíce pod ochranou i nejmenší ulici na
světě, zvláštního jména „Nech mě projít“, je toto kouzelné a neopakovatelné
splitské jádro plným právem prohlášeno
památkou nulové kategorie a zařazeno
do seznamu chráněného světového kulturního dědictví UNESCA.

[ 1.3.4.7.Split 2.10.Vis 5.Trogir 6.8.9.Hvar ]
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Pravé kouzlo středozemního jihu

O

pláchnutý teplým kouzlem
středozemního jihu, Split
je městem, které svoji bohatou
historii nevypráví pouze uvnitř
svých muzeí a kostelů, ale jehož
dědictví od antiky až dodnes se
nejvíce ozývá z Peristilu a kamenných domů, zatímco pravý
středozemní duch číhá z veselých rozezpívaných hospůdek,
šumu zákoutí, uliček a krásy na
nábřeží. Když budete sledovat
propletenec bílých kamenných
ulic až k nábřeží, u kterého se

na moři houpají loď ky, objevíte město, v němž slavný římský
vládce vtisknul svoji císařskou
přítomnost hluboko do každého
kouta společně se světcem, kterého dal popravit. Zvláštní kuriozitou tohoto města jsou i špičkoví světoví sportovci, vítězové
Wimbledonu, mnozí olympionici
i esa NBA ligy a nejkrásnější ženy
světa. Pokud o tom pochybujete,
troufněte se projít po splitském
nábřeží...

KULTURNÍ DĚDICTVÍ
DIOKLECIÁNŮV PALÁC (Split) - palác římského císaře Diokleciána (seznam světového dědictví UNESCA)
MĚSTSKÉ JÁDRO (Trogir) -staré jádro města (seznam světového
dědictví UNESCA)
ANTICKÉ MĚSTO SALONA (Solin) - hlavní město římské provincie Dalmácie
RENESANČNÍ MĚSTSKÉ JÁDRO (Hvar) - katedrála sv. Štěpána,
městská lóže s věží a Arsenál s divadlem z roku 1612
SVATYNĚ PANNY MARIE SINJSKÉ - největší mariánské poutní
místo v Dalmácii
STARIGRADSKÉ POLE NA HVARU (seznam světového dědictví
UNESCA)
PROCESÍ „ZA KŘÍŽEM“ NA OSTROVĚ HVARU Reprezentační
seznam nehmotného dědictví UNESCA
KRAJKÁŘSTVÍ NA HVARU - Reprezentační seznam nehmotného
dědictví UNESCA
SINJSKA ALKA - Reprezentační seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO
HUDEBNÍ VÝRAZ „OJKANJE“ - Seznam nehmotného
kulturního dědictví, vyžadujícího rychlou ochranu

7

8

Objevte uměleckou klenotnici města-muzea
světového kulturního dědictví UNESCA.
Nazýván i městem-muzeem pro slavný
portál trogirské katedrály mistra Radovana z roku 1240, renesanční městskou
lóži a tisíciletý klášter sv. Mikuláše, ve
kterém se střeží známý reliéf antického
boha Kairose ze 4. stol. před Kristem
– boha šťastného okamžiku, Trogir je

4

5

opravdovou uměleckou pokladnicí, kterou se každé léto nesou árie soutěžících
mladých světových tenorů.

Dalmácie.Split.

když je jeho centrum veliké pouhých
750 kroků, jak ho pro nás změřil a
zapsal před několika stoletími jeden
snaživý historik, Trogir je harmonické
kamenné městečko s bohatou historií,
o jehož významu nejlépe svědčí skutečnost, že je jeho jádro, stejně jako splitské, zařazeno do seznamu chráněného

I

6

Modř a celková harmonie přírody

P

říroda byla ke střední Dalmácii
opravdu štědrá, když její pobřeží
a dlouhé oblázkové pláže, zušlechtěné stínem voňavých zelených borovic, ozdobila náhrdelníkem ostrovů
nevšední krásy. Bezprostředně nad
plážemi známé Makarské riviér y,
z masivu Přírodního parku Biokovo,
po kterém se dodnes potulují kamzíci, přivítejte s ranním rozbřeskem
nezapomenutelné východy slunce a
pohledem se zatoulejte až k nejvzdálenějším ostrovům Jadranu. Mezi nimi
největší ostrov splitského souostroví
Brač, je daleko známým ostrovem kamene a větru.Ostrov kamene proto,
že na Brači pilné ruce kameníků již po
staletí těží nejlepší kámen, o jehož
slávě svědčí skutečnost, že právě z něj
jsou kromě domácích katedrál, stavě-

né i mnohé světové budovy a ostrov
větru jednoduše proto, že nikde jinde
na Jadranu, jak znalecky prohlašují
milovníci windsurfingu, nefouká tak
skvělý mistral, jako v průlivu mezi
Bračem a Hvarem, obzvláště nad pláží
Zlatni rat, jejíž vzhled se mění právě
v závislosti na směru větru a vln. Odnedávna na seznamu nejkrásnějších
deseti ostrovů světa, slunečný Hvar
je bezkonkurenčně jedním z nejsvůdnějších dalmatských ostrovů.
S největším ostrovním náměstím
na obou stranách Jadranu, pr vním
komunálním divadlem v Evropě,
postaveným v dávném roce 1612,
Arsenálem, slavným palácem „Tvrdalj“ Petra Hektoroviće a vyleštěnými
kamennými uličkami blýskajícími se
na slunci, na Hvaru nepoznáte jestli

DALMÁCIE. SPLIT.

SINJ
TROGIR SPLIT

BOL
VIS

NABÍDKY PLUS

PŘÍRODA

GASTRO
Dalmatská pašticada, klobásy „luganige“, hovězí maso v zelných
závitcích „arambašići“ (Sinj); višská pogača; hvarské pepřenky, víno
s mlékem „smutica“ (ostrov Brač); vína Vugava a Plančić (ostrov Hvar)

HVAR

vás více ohromuje harmonie dějin a
umění nebo krása přírody okořeněné
omamující vůní levandule.

Vinné stezky, cyklostezky, jezdectví, rafting, paragliding, lov, rybolov

ŘEKA CETINA - charakteristická krajina, 105 km říčního toku a kaňon
(Omiš) nadchne milovníky raftingu a kanoistiky
PŘÍRODNÍ PARK BIOKOVO - nejvyšší pohoří chorvatského pobřeží
s bohatstvím flory a fauny
ZLATNI RAT - charakteristický pejzáž
OSTROV RAVNIK, DONJA BRELA, PAKLENÉ OSTROVY(ostrov Hvar)
- charakteristická krajina
MODRÁ A MEDVIDINA (Tulení) jeskyně (ostrov Biševo) - geomorfologická přírodní památka
JESKYNĚ VRANJAČA (Pohoří Moso) - geomorfologická přírodní
památka
ČERVENÉ A MODRÉ JEZERO (Imotski) - geomorfologická přírodní
památka

MAKARSKA

BRAČ

9
10
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Kde nestačí slova.
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Dalmácie.Dubrovník.

DALMÁCIE. DUBROVNÍK.

Dalmácie. Dubrovnik.

[ Dubrovnik ]

“T

i co hledají ráj na zemi, musí
přijet do Dubrovníku“, napsal
při jedné příležitosti George Bernard
Shaw, okouzlený městem, jehož netknuté městské hradby, dnes pod ochranou
UNESCA, v nepřetržité délce 1 940 metrů obklopují město, nazývané doma i
ve světě „perla Jadranu.“ Nachází se na
nejzazším jihu Chorvatska, po staletí
zušlechťovaný uměním nejlepších architektů a umělců, v teplém středozemním podnebí, kde se kromě středozemní
vegetaci daří i subtropické, se sadbami
voňavých citronů, pomerančů a mandarinek, krásných palem a agáve co zdobí
renesanční parky a rozkvetlé zahrady
středověkých kamenných paláců a tajemných klášterů.

Město, které nikoho nenechává lhostejným

D

ubrovník byl kdysi jedním z nejmenších, ale velmi důležitých středozemních námořně-obchodních států,
o čem svědčí skutečnost, že ve svém
nejslavnějším období měl konzulární
zastoupení ve více než 80 městech a
jeho obchodní flotila s téměř 700 plachetních lodí se vyrovnala benátské.
Pod nebeským patronátem sv. Blažeje,
korunovaný známým praporem Libertas, který vlaje na vysokém kamenném sloupu pod bdělým okem rytíře
Orlanda, Dubrovník je městem, jehož
bohatou pověst vám nejlépe ukáže
procházka hlavní ulicí – „vyleštěným“
kamenným Stradunem. Slavné hradby

tohoto města s velkolepými věžemi a
tvrzemi vám umožní pohled na okouzlující Elafitské ostrovy Šipan, Lopud,
Koločep, rozsuté jako perly v azurovém
moři. Nazvaná Jeleními ostrovy (řecky
elaphos – jelen), tato skupina ostrovů a ostrůvků, na kterých kdysi žila
ušlechtilá zvěř, doslova vyzařuje kvalitou netknutého Středozemí s bohatou
subtropickou vegetací, prostrannými
borovicovými lesy a olivovými háji a
vše to lemují překrásné písečné pláže.
Od Onofriovy fontány až po městskou
zvonici, filigránsky zpracovaných goticko-renesančních staveb paláce Sponza
a slavného Knížecího dvora stejně jako

barokních kostelů sv. Blažeje, katedrály
Nanebevzetí Panny Marie nebo sv. Ignáce se slavným jezuitským seminářem,
v tomto městě každý váš krok bude
zážitkem par excellence.Kromě toho,
pokud sem přijedete v létě, Dubrovník
září charakteristickým leskem, kdy se
v době tradičních Dubrovnických letních
her celé staroměstské jádro v okamžiku
promění v kouzelné kulisy ojedinělé
scény a z nedaleké tvrze Lovrijenac, postavené na útesu vysokém 37 metrů
nad mořem, uslyšíte jak se nesmrtelný
Hamletův monolog „být či nebýt“ rozléhá s jakousi zvláštní tíhou...

42

KULTURNÍ DĚDICTVÍ
STARÉ MĚSTSKÉ JÁDRO - město jedinečné historie pod ochranou UNESCA, jedno
z nejatraktivnějších a nejznámějších měst
Středozemí
NARONA - antické město Narona ve vesnici
Vid u Metkoviće
MĚSTSKÉ HRADBY (Ston) - fortifikační celek ze 14. stol., výjimečný svojí délkou 5,5 km
MĚSTO MARKA POLA (Korčula) - jedno
z nejzachovalejších středověkých měst
Středozemí

STARÉ MĚSTSKÉ JÁDRO (Cavtat) - je
turistickým a kulturním centrem Konávlí:
mauzoleum rodiny Račić, rodný dům malíře
Vlaha Bukovce, Knížecí dvůr, tvrz Sokol
SVÁTEK SVATÉHO BLAŽEJE - na Reprezentačním seznamu nehmotného dědictví
UNESCA

DALMÁCIE. DUBROVNÍK.

Dalmácie.Dubrovník.

[ Dubrovnik ]

KORČULA
PELJEŠAC
LASTOVO

MLJET
DUBROVNIK
CAVTAT

PROZKOUMEJTE
VĚŽ MINČETA, TVRZ LOVRIJENAC A PALÁC SPONZA (Dubrovník)
GOTICKÁ A GOTICKO - RENESANČNÍ LETNÍ SÍDLA (Od Pelješacu po Konavle)
FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER (Orebić)
KNÍŽECÍ DVŮR (Luka Šipanská)
FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER (Rožat)
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10

NÁRODNÍ PARKY

PŘÍRODA

NÁRODNÍ PARK MLJET - bohatý
středozemní vegetací a kulturním
dědictvím (Benediktinský klášter z 12.
stol. na ostrůvku na Velikém jezeře)

ARBORETUM TRSTENO - památka parkové
architektury
ÚSTÍ NERETVY - specifická ichtyologicko-ornitologická rezervace
MALOSTONSKÝ ZÁLIV - specifická mořská
12
rezervace
OSTRŮVEK LOKRUM - specifická rezervace lesní
vegetace
VELA SPILA (Vela Luka) - geomorfologická přírodní památka
KOČJE (vesnice Žrnovo na Korčule) - charakteristická rezervace lesní vegetace
KONAVOVSKE DVORY (Konavle) - charakteristická krajina
LASTOVSKÉ SOUOSTROVÍ - přírodní rezervace

NABÍDKY PLUS
vinné stezky, pěší stezky, cyklostezky,
wellness

11

4

5

DALMÁCIE. DUBROVNÍK.

8

45

J

iž od chvíle, kdy se světoznámý
mořeplavec Marko Polo vydal plnými plachtami z rodného města Korčuly
směrem k neznámé zemi, jeho rytířské
městečko, vzniklé na pozůstatcích řecké
kolonie, se pomalu rozrůstalo ve svéráznou kamennou skulpturu pravidelných
tvarů, velmi dobře zachovalou dodnes.
Řazené s důmyslností jakéhosi domácího
architekta zároveň i moudrého stavitele,
korčulanské ulice jsou opravdovou kuriozitou. Stavěné ve tvaru rybí kosti, tyto ulice
jsou blažené především v létě, protože bez
ohledu na to, že je ranní i odpolední slunce zaplavuje svým zlatým světlem, jsou
ušetřené jeho tepla v období poledního

9

vedra. Pokud chcete zažít opravdovou korčulanskou atmosféru, přijeďte v červenci,
kdy se koná Mezinárodní festival zpěvu
a vína na počest slavného mořeplavce,
nebo Festival rytířských her tradičních
šavlových tanců v originálních oděvech
ze 16. stol. se známou ukázkou zápasu
bílého a černého krále.
ást bývalé Dubrovnické republiky,
poloostrov Pelješac, byl se svými
dodnes zachovalými 5,5 km dlouhými
hradbami kamenného městečka Stonu,
kterými bránil přístup slavné Republice,
důležitým strategickým bodem. Posilován laskáním teplých jižních větrů, Pelješac je pro milovníky vína dobře známým
královstvím nejvzácnějšího chorvatského
vína Dingač, zatímco město Orebić, známé jako středisko mořeplavby 18. stol.,
je dnes rádo navštěvovaným místem
uměleckých historiků. Hrdý na své překrásné kamenné paláce a vily, na jejichž
fasádách se odráží bohatství a rozkoš

Č

života rodin mořeplavců a zvlášť známý
svými nádhernými zahradami, v nichž
rostou nejexotičtější rostliny, přivážené
po staletí ze všech koutů světa. Orebić je
zcela jistě městem, které vám zůstane ve
vzpomínkách.

P

okud jste někdy, dojatí Odyseovým
příběhem, které na ostrově zajala
nymfa Kalypsó, přemýšleli o tom útočišti
s otázkou, jak asi mohla vypadat ta slavná
Ogigie, vydejte se na Mljet na nejzazším
jihu Chorvatska a najdete výjev jak vytrhnutý z obrázkové knihy nejkrásnějších
pohádek. Před vámi se objeví jezero uprostřed ostrova a na jezeru ostrůvek s klášterem z 12. století. I když Kalypsó nebude
nablízku, tento výjev postačí k tomu aby
získal navždy vaše srdce a možná si budete přát odtud nikdy neodejít.

[ 1.Ston 2.8.11.Mljet 3.4.6.7.Korčula 5.Pelješac 9.Plat 10.Elafiti 12.Lopud ]

GASTRO
Jehněčí a telecí, brodet z úhořů nebo žab (údolí
Neretvy), stonské ústřice, slávky a sůl, zákusky
„kontonjata“, „mantala“ a „arancina“ (Konavle),
mandarinky a citrony, vína Dingač a Postup
(Pelješac), Pošip a Grk (Korčula), Dubrovnická
malvazie (Konavle)

Dalmácie.Dubrovník.

4

Prozkoumejte
ostrovy
okouzlujících dějin
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1

[ 1.2.Plitvice ]

Lika - Karlovac.
KARLOVAC

OGULIN
SENJ
PAG
GOSPIĆ
NOVALJA

V

ítejte v krajině snů! Před
vámi jsou překrásné zelené kraje, vzdálené pouhou
desítku kilometrů od moře
v zázemí, které jsou pro svoji výjimečnou ekologickou
hodnotu a koncentraci chráněných přírodních rezervací,
opravdovými oázami klidu a
stále navštěvovanějšími místy
chorvatského turizmu.

2
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Lika - Karlovac.

LIKA - KARLOVAC.

Romantické spojení s přírodou.
Vodopády
minulosti a
současnosti

V

předhistorickém a antickém období země statných Ilyrů – Japodů, zelená a tichá, nedotčená a téměř
mýtická příroda dnešní Liky, je dodnes
útočištěm vzácných druhů ptactva, vlků,
medvědů a endemických druhů jako
je Degenia velebitica. Epická příroda
Liky je i rodným krajem jednoho z nejznámějších světových vynálezců, génia
Nikoly Tesly, jehož muzeum, otevřené
při příležitosti 150 výročí jeho naro-

zení, můžete navštívit v jeho rodném
Smiljanu.
Toto je magický kus země, ve kterém
se nachází nejslavnější, nejstarší a
nejnavštěvovanější ze všech osmi národních parků Chorvatska – Plitvická
jezera. Nejznámější svými krápníkovými
vodopády a 16 kaskádovitými jezery,
jejichž obraz vyráží dech, Plitvice nabízí
i mnohé jiné atrakce různých geomorfologických tvarů, lesní biotopy, trávníky, floru a faunu a přehršli zajímavých
turistických programů. NP Plitvická
jezera jsou vrcholovým dílem přírody,
které nemá obdoby a jediná přírodní
společně s kulturními hodnotami, která
byla dávného roku 1979 mezi prvními na světě (!) zařazena do seznamu

světového dědictví UNESCA. Pokud se
chcete něco dozvědět o legendárních
hajducích, vydejte se do města Senj kde
se nachází věž Nehaj – renesanční tvrz
ze 16. stol., dnes ojedinělé muzeum,
věnované pirátům „senjským uskokům“.
Nezapomeňte se seznámit i s ostrovem
Pag, který svojí severní částí, na níž se
nachází známé letovisko Novalja a populární pláž pro celonoční zábavu Zrće,
připadá právě prostoru licko-senjské
župy (zatímco jižní částí spadá do regionu Dalmácie, lépe řečeno Zadarské
župy). Často zvaný ostrovem kamene a
soli, Pag je místem, které svými 20 km
dlouhými oblázkovými plážemi definitivně okorunuje zkušenost prostoru
tolika výrazných různorodostí.

1

2

3
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[ 1.Velika Kapela 2.River Dobra 3.River Kupa 4.Senj 5.Zrće 6.Pag 7.Karlovac 8.Velebit ]

PŘÍRODA

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

LESY DRAGANIĆE (Kleka a Modruša) Veliké a
Malé Kapely
JASIKOVAC (Gospić) - lesopark
CEROVAČKE JESKYNĚ (Gračac), geomorfologická přírodní památka
BARAČEVY JESKYNĚ v Rakovici
JESKYNĚ VRLOVKA v Kamanju
RASTOKE VE SLUNJI - osada vodních mlýnů
v místě, kde se modrozelená voda Slunčice
vlévá do řeky Korany
KLEK - charakteristická krajina
ŠTIROVAČA - rezervace lesní vegetace s nejkrásnějšími a nejzachovalejšími smrkovými lesy
JESKYNNÍ PARK GRABOVAČA poblíž
Perušiće
KAŇON ŘEKY LIKY
LUN - nejstarší olivovníky v této oblasti

SVATYNĚ PANNY MARIE KRASNARSKÉ,
(Krasno) – největší mariánské poutní místo
v Lice
SVATYNĚ PANNY MARIE ZÁZRAČNÉ
v Oštariích
STARI DREŽNIK - město poblíž Rakovice
PAVLÁNSKÝ KLÁŠTER ve Sveticích
ETNO GALERIE v Rečici u Karlovce
RODNÝ DŮM NIKOLY TESLY (Smiljan),
moderní muzeum na počest jednoho z nejznámějších světových vynálezců
TURECKÁ VĚŽ V PERUŠIĆI  jediná zachovaná turecká věž z 15. stol. v Lice.
MĚSTA A ZÁMKY jako Dubovec, Ozalj,
Bosiljevo až po františkánské, pavlánské a
dominikánské kláštery, které vznikly v zelené
krajině
TVRZ NEHAJ (Senj), renesanční tvrz vybudovaná v 16. stol, dnes muzeum věnované
pirátům „Senjským uskokům“
FRANKOPANSKÁ TVRZ v Ogulinu
STARÉ JÁDRO MĚSTA KARLOVCE ve tvaru
šesticípé hvězdy
KRAJKÁŘSTVÍ NA PAGU - Reprezentační
seznam nehmotného dědictví UNESCA

NÁRODNÍ PARKY
PLITVICKÁ JEZERA - nezapomeňte navštívit
NP, který je na seznamu světového přírodního
dědictví UNESCA
SEVERNÍ VELEBIT, dekretem UNESCA je
prohlášen světovou rezervací biosféry

4
5

LIKA - KARLOVAC.

Ideální renesanční
město Karlovac
ostaven podle konceptu pravého
ideálního renesančního města ve
tvaru šesticípé hvězdy, jako významná pevnost, která pevně odolávala
tureckým nájezdům, s bohatým historickým dědictvím, obklopen vodami
čtyř řek a zalesněným pohořím Veliké
a Malé Kapely, Karlovac i jeho oko-

lí jsou ideálním místem ke koupání
v čistých sladkých vodách, pro veslování, sjíždění, rybolov, kanoistiku,
jízdu na čtyřkolkách po překrásných
lesních stezkách, jízdu na kolech na
11 župních cyklo-turistických trasách
a jezdectví. Překrásný kontinentální
drahokam, který vznikl ze středověké
tvrze, kdysi určené k obraně od tureckých nájezdů do střední Evropy, je
dnes jedním z největších dopravních
uzlů v Chorvatsku, který je navzdory
své tranzitní poloze, stále oblíbe nějším cílem velikého počtu turistů
v honbě za stále novými formami rekreace. Kromě toho, že je dalekoznámým cílem lesního lovu od Draganiće
až po Klek a Modrušu a cílem milovníků zimních sportů na svazích Bjelolasice, Karlovacká župa má i přehršli
utajených památek kulturního dědictví, od šarmantních star ých měst a
zámků jako Dubovec, Ozalj, Ogulin,
Bosiljevo, až po františkánské, pavlánské a dominikánské kláštery, které
vznikly v zelené krajině. Ogulin s okolím jsou pravou pohádkovou krajinou,
korunovanou údolími řek Zagorky,
Mrežnice a Dobry, Frankopanskou tvrzí, postavenou nad Đulinou propastí a

Klekem – horským obrem, kolébkou
chorvatského horolezectví a alpinistiky. Bohatá pokladnice legend – o
kleckých čarodějnicích, jménu Đuliny
propasti, Kleku a Klecké jeskyni, vílí
vodě – je důkazem síly vlivu rodného
kraje na jeho obyvatele a i na nejznámější Ogulinku Ivanu Brlić Mažuranić,
nejpřekládanější chorvatskou dětskou
spisovatelku. Pohádkovost můžete
zažít na trase pohádky, která spojuje
krásu přírody, bohatství dějin a báji.
Dojem je silnější, pokud jste ve společnosti postav „Povídky z dávných
časů“.

Lika - Karlovac.

P

6

7

PROZKOUMEJTE
Adrenalinové sporty: rafting, kajakářství,
cyklistika, alpinistika, fotolov, lov, lyžování,
jezdectví
LYŽOVÁNÍ: HOC Bjelolasica
Turistické středisko Petrova hora, Lovecký
dům Muljava (nedaleko Vojniće)

GASTRONOMIE
Lické brambory s jehněčím pečené pod pekou,
ogulinské kyselé zelí a řepa, ogulinská masnica,
sýr škripavac, slivovice a hruškovice

49
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Střední Chorvatsko.
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djakživa jste toužili po odpočinku daleko od letního vedra
a středozemní vřavy, v idylickém a
klidném zeleném kopcovitém kraji,
bohatém stoletými lesy, vinohrady
a řekami! Dáváte přednost tiché
a příjemné atmosféře kontinentu,
která vede od romantických středověkých hradů, letních zámků a
kurií až k termálním pramenům,
lázním a poutním místům? Vydejte
se na sever od Záhřebu a užívejte
v dobrodiní středního Chorvatska.
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Kde je barva romance zelená

2

51

Střední Chorvatsko.

STŘEDNÍ CHORVATSKO.
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52

ro začátek se vydejte od ChorvatskéUžívejte v idylicho záhoří, idylického kopcovitého
P
kraje zpřetínaného horami a řekami a
kých okamžicích ve najděte Krapinu, známé naleziště „Krapračlověka“. Nachází se v kraji,
městech středního pinského
který je odjakživa známý četnými termálními prameny, jako jsou nedaleké
Chorvatska
Tuheljske a Stubičke toplice a ve světě ji
proslavil prof. Dragutin Gorjanović-Kremberger, když v roce 1899 na kopci Hušnjakovo objevil pozůstatky diluviálního

KULTURNÍ DĚDICTVÍ
ZÁMEK TRAKOŠĆAN - nejromantičtější a
podle mnohých nejkrásnější zámek v Chorvatsku
MĚSTO VARAŽDIN - město kultury plení
nádhernými kostely, městskými paláci a
varaždinským hřbitovem
ZÁMEK ZRINSKÝCH (Čakovec) - se nachází
v komplexu Starého města Zrinských, kulturně-historické památky nulové kategorie a
v jeho paláci je Muzeum Međimurja
STARI GRAD (Kalnik) - velkolepé pozůstatky
středověkého města

7

člověka, ve vědě známého pod jménem
Homo sapiens neanderthalensis. V kraji,
který se pyšní největší koncentrací zámků
po údolí Loiry ve Francii, najdete malebné středověké hrady a překrásné barokní
zámky, jejichž návštěvu nezapomeňte
obohatit velkolepou gastronomickou
nabídkou a samozřejmě i kapkou zdejších ušlechtilých vín. Pokud vás zajímá
náboženský turizmus a duchovní posilnění v největším mariánském poutním

STARI GRAD (Đurđevac) - vzácná kulturní
památka se středověkou tvrzí
ZÁMEK HRABĚTE JANKOVIĆE (Daruvar) barokní zámek postavený v létech 1771 – 1777
PEVNOST (Sisak) - dobře zachovalé středověké opevnění
UMĚNÍ VÝROBY TRADIČNÍCH DŘEVĚNÝCH
DĚTSKÝCH HRAČEK Z OBLASTI CHORVATSKÉHO ZÁHOŘÍ - Reprezentační seznam nehmotného dědictví UNESCA
KRAJKÁŘSTVÍ V LEPOGLAVĚ - Reprezentační seznam nehmotného dědictví UNESCA
MEDAŘSKÉ ŘEMESLO - Reprezentační
seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO

8

9

4

5

6

místě v Chorvatsku, do kterého již více
než 300 let proudí ročně kolem 800 000
věřících z celého světa a v roce 1998 ho
navštívil i samotný papež Jan Pavel II.,
zamiřte do Marie Bistrice.

STŘEDNÍ CHORVATSKO.
[ 1.Hrvatska Kostajnica 2.Sisak 3.4.Veliki Tabor 5.6.Marija Bistrica 7.Varaždin 8.Daruvar 9.Čakovec 10.Ludbreg ]

Střední Chorvatsko.

PŘÍRODA
KALNIK - charakteristická krajina
PŘÍRODNÍ PARK LONJSKO POLJE - vzácné
spojení zachovalé přírody a tradičního stavitelského dědictví
CRET DUBRAVICA (Dubravica) - botanická
rezervace
JESKYNĚ VINDIJA (Varaždin) - přírodní
památka
ŘEKA MURA - charakteristická krajina
VELIKI PAŽUT (Legrad) - zoologická rezervace
RAKITA (Sisak) - ornitologická rezervace
ĐURĐEVAČKI PIJESCI - botanická rezervace

LIPIK, BJELOVAR AND DARUVAR - památky
parkové architektury
KLEK - charakteristická krajina
CRNA MLAKA - specifická ornitologická
rezervace
ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE - přírodní park
SLUŠNICA U SLUNJE - charakteristická
krajina
ARBORETUM OPEKA (Vinica) - památník
parkové architektury

10
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ejbaroknější ze všech chorvatských
měst, Varaždin, je opravdovým zeleným městem. S upravenými parky a
významným památníkem zahradní architektury – hřbitovem, jehož tuje jsou
zformované do paravánů a arkád podle
vzoru francouzského Versailles, Varaždin je město hudby, umění, řemesel a
obchodu a dvou významných festivalů,
které se pořádají v září: Festival barokní
hudby a osobitého Špancirfestu – festivalu uličních prochazečů. Kromě toho,
že je známý svojí kulturní nabídkou a
dokonce 354 registrovanými kulturními
památkami, varaždinský region je slavný ještě svým lesoparkem Trakošćan se
známým zámkem-muzeem a třemi geologicko-paleontologickými přírodními
památkami se třemi jeskyněmi, svědky
kontinuity tisícileté přítomnosti člověka
na tomto území.
Nedaleko Varaždinu se nachází Ludbreg,
známá eucharistická svatyně Přesvaté
Krve Ježíšovo, jediná svatyně v Chorvatsku ale i jedna z mála na světě, kterou
písemným ediktem založil sám papež a
povolil veřejné uctívání sv. Relikvie poté,
co v kapličce zámku Batthyany v roce
1512 došlo k zázračnému zjevování Přesvaté Krve Ježíšovo.
Lepoglava, městečko do jejíž bohaté kulturní historie se nejvýznamněji zapsal
pavlánský řád stavbou kostela a kláštera,
je i místem vzniku slavné krajky, která pro
svoji originalitu a umělecké provedení
získala na světové výstavě v Paříži roku
1937 zlatou medaili.

PROZKOUMEJTE

5

MUZEUM STARO SELO (Kumrovec) - ojedinělé muzeum pod širým nebem se zachovalými
původními vesnickými domy z přelomu19./20.
stol.
MUZEUM KRAPINSKÝCH NEADRTÁLCŮ –
jedno z nejmodernějších muzeí v Chorvatsku
NALEZIŠTĚ KRAPINSKÝCH NEADRTÁLCŮ
– jedna z nejbohatších lokalit neandrtálského
člověka na světě
MUZEUM TUROPOLJA (Velika Gorica) exponáty od prehistorie do současnosti (mamutí kly z období do 10. tisíciletí před Kristem,
zachovalé dřevěné kapličky a šlechtické kurie)

6

Střední Chorvatsko.
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P

okud chcete najít jedno z mála
míst, kde si ještě můžete vyzkoušet
říční rýžování zlata, užívat v lázních Sv.
Martina, bezstarostně jezdit na kole po
cyklostezkách a ochutnávat vynikající
vína, vydejte se na nejzazší sever na
trojmezí Slovinska, Maďarska a Chorvatska a seznamte se s Međimurjem a
jeho hlavním městem Čakovcem. Jestli
jste jedním z milovníků naivního umění, tradice a folkloru, starých řemesel a
zvyků, ať vás cesta zavede na východ od
Záhřebu, na prostor Podraviny v červnu,
kdy se zde pořádají tři veliké etno-akce
– v Koprivnici, Đurđevci a Križevcích.
Ohraničená řekou Dravou a pohořím
Bilogory a Kalniku, Podravina je bohatým rybolovným a lovným územím
s upravenými cyklostezkami, které vedou překrásnou krajinou podél jezera
Šoderice a kolébky naivního malířství
– místa Hlebine.

3
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STŘEDNÍ CHORVATSKO.
4

GASTRO

NABÍDKY PLUS

Pikantní omáčka Samoborska muštarda, Samoborský salám, Samoborská kremšnita,
likér Samoborský bermet, krůta s mlíncema,
pohanková kaše, kraví sýr „prga“, tykvový
olej, koláče Zagorski štrukli, kukuřicová
zlevka a vrbovecká pera, pečiva Varaždinské klipiće, sekt Šenpjen, mléčné výrobky,
speciality ze sladkovodních ryb a zvěřiny,
víno Graševina a Bijeli pinot, medovina a
ovocná vína

Lov, rybolov, paragliding, cyklostezky, pěší
a horské stezky, speedway, vinné stezky

7

LÁZNĚ: četná známá léčebná centra s termálními prameny (Stubičke toplice)
8
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[ Zagreb ]
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Kde inspirace přichází od srdce.

ZÁHŘEB.

57

Záhřeb.

Záhřeb

Seznamte se
s okouzlujícím
srdcem Chorvatska

M

ěsto vzniklo spojením dvou středověkých osad, které se po staletí
rozvíjely na dvou sousedních pahorcích.
S dějinami, psanými již od roku 1094 kdy
bylo založeno biskupství, hlavní a největší město Chorvatska Záhřeb, je typickým
středoevropským městem, na jehož klasicistických a secesních fasádách historického jádra jsou kromě hrdého ducha
Rakousko-uherské monarchie někde viditelné i kontury pražských vedut. S téměř
všemi důležitými městskými a kulturními
znamenitostmi přímo v centru, plný šarmantních kaváren, dobrých restaurací,
zahradních teras a především pečlivě
kultivovaných parků jako je Ribnjak
pod hradbami Kapitolu s filigránskými
věžemi velebné novogotické katedrály nebo Lenucijeva zelená podkova se
Zrinjevcem, Záhřeb je opravdu městem
podle lidského měřítka.

58

Vydejte se ulicemi
metropole na jedinečnou procházku
dějinami

I

když je nejlepší poznávat město
zvolna procházkou z nohy na nohu,
načínajíc vrstvy jeho bohatého příběhu v ulicích, které stoupají z hlavního
městského náměstí bána Jelačiće a jedné
z největších a nejmalebnějších městských
tržnic v této části Evropy – Dolca přes
Opatství ke Kapitolu, nebo Radićevou ulicí ke Kamenné bráně, Bánským dvorům
a Kostelu sv. Marka s charakteristickým
malebným krovem, je nutné ho poznat i
při jízdě jeho modrými tramvajemi. Jezdí
všemi směry, ve dne i v noci pulsují živou
městskou tkání a okna těchto městských
dobrých duší často nabízejí nejoriginálnější scény, na které budete dlouho vzpomínat. Se svými asi 20 divadly, třicítkou
muzeí,14 galeriemi a 12 uměleckými
sbírkami, velikou zoologickou zahradou
a téměř milionem obyvatel, Záhřeb je
opravdovou chorvatskou metropolí, která
jako magnet přitahuje hosty nejrůznějších profilů.

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

PROZKOUMEJTE

KATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE - gotická katedrála z 11. stol.
KOSTEL SV. MARKA - románsko-gotický
kostel ze 14./15. stol.
KAMENNÁ BRÁNA (Kamenita vrata) - a
věž Lotršćak – součást městských hradeb
ze 13. stol.
HNK - novobarokní budova Chorvatského
národního divadla architektů Fellnera a
Helmera z roku 1895

ELEKTRICKÁ LANOVKA - spojuje Horní a
Dolní město
MIMARA - muzeum pojmenované podle sběratele Ante Topiće Mimary, který muzeu daroval
ohromnou sbírku uměleckých předmětů
PŘÍRODNÍ PARK MEDVEDNICA - horské stezky a lyžařské středisko Sljeme, atraktivní průsmyky, jeskyně, vodopády a krasové fenomény
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ ZÁHŘEB
– vzrušující příběh o moderním umění bez
začátku a konce v dynamickém prostoru, který
složením výstavy zdůrazňuje: pohyb, změnu,
nestálost, nejistotu...

ZÁHŘEB.
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Záhřeb.

[ Zagreb ]

ZAGREB
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U

místěný na dolním konci Přírodního parku Medvednica, jehož
nejvyšší vrch Sljeme se od roku 2005
pyšní titulem pořadatele lyžařského FIS
závodu Snow Quen Trophy a s velikým
sportovně-rekreačním centrem na jezeře Jarun, upraveným pro závody regat,
stejně jako již dobře etablovaným tenisovým turnajem Zagreb Indoors, Záhřeb
skutečně není pouze městem bohatého
kulturního dědictví, opery, baletu, divadla, muzeí a koncertů, ale jeho jméno se
stále častěji zakresluje do mapy důleži-

tých světových sportovních událostí. Na
závěr – pokud jste jedním z těch, kteří
rádi píšou pohledy nebo zapisují zážitky
z cest do svého notesu, vzpomeňte si, že
právě v tomto městě vzniklo první plnící
pero, jehož vynálezce Slavoljub Penkala
za svoji inspiraci může poděkovat možná
právě dlouhým záhřebským procházkám.

Záhřeb.
NABÍDKY PLUS
Lyžování, pěší túry, horolezectví, kongresový
turizmus

GASTRONOMIE
Krůta s mlinci, „štrukle“, fleky se špekem,
krpice se zelím, tvaroh a smetana, koblihy

[ Zagreb ]

ZÁHŘEB.
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Kde je stále zlatý horizont.
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Slavonie.
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Slavonie.

SLAVONIE.

Z

formovaná tvůrčí silou mohutných
řek Dravy, Dunaje, Sávy a Ilovy,
Slavonie je opravdovou mýtickou zemí,
která po staletí střeží svá bohatství. Se
širokými a nepřehlednými zlatými rovinami, vynořujícími se z úrodné Panonie,
mohutnými říčními toky, záplavovými
oblastmi se stoletými lesy dubu letního (Quercus robur) a domovem více než

dvou tisíc biologických druhů, Slavonie
je pídí země, kterou lidské ruce zušlechťují více než 8 tisíc let. Když se před 370
miliony let z tehdejšího Panonského
moře vynořila nejstarší pevnina této
části kontinentu, okorunovaná skalnatým
masivem Papuku, jehož erupční skály
z období paleozoiku, plné zkamenělých
svědectví, dnes nejlépe vypráví o geolo-

gické historii země a tom, jak se plodná
slavonská rovina, zrozená z temnoty
pravěku, záhy stala zaslíbenou zemí.

1
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Dějinami
proslavené
Zlaté údolí

Z

ařazena v prvních stoletích našeho
letopočtu do systému Římského císařství, s dvěma cestami, z nichž jedna
vedla do Osijeku a východních provincií,
zatímco druhá spojovala lázně Aquae
Balissae – dnešní Daruvar a plodné vinorodé kraje Požegu, Đakovo a Vinkovce, Slavonie je i zemí, která zplodila dva
římské císaře: schopného, statečného a
odvážného Valentiana I. a jeho bratra
Valensu. Oslavujíce ji jako sýpku, ale i

vinorodý kraj, v němž zvlášť vynikají kutjevacké vinohrady s jedním z nejstarších
vinných sklepů, Římané tento kraj s inspirací pojmenovali Vallis Aurea (Zlaté
údolí). Pokud toužíte po blahosloveném
klidu, charakteristických velkolepých inscenacích pradávného rozbřesku, kdy se
země každé ráno nenápadně vynořuje
ze tmy, zahalená do závoje mlhy nad širokými říčními dolinami, objevte zemi
Slavonii.

5

[ 1.2.3.5.7.Kopački rit 4.Osijek 6.Papuk 8.Đakovo 9.Vukovar ]

PŘÍRODA

PROZKOUMEJTE

PŘÍRODNÍ PARK PAPUK - park původní biologické, geologické a kulturní autentičnosti
PŘÍRODNÍ PARK KOPAČKI RIT - ojedinělá
mokřadní rezervace, biotop známých jelenů kapitálů a jiné zvěře, ornitologická rezervace a líhně ryb
GAJNA (Slavonski Brod) - charakteristická krajina
RADIŠEVO (Županja) - rezervace lesní vegetace
ERDUT - chráněná krajina
BIJELA TOPOLA - přírodní památka
VIROVITICA - památky parkové architektury
SPAČVA - památky parkové architektury
LISIČINE (Vočin) – arboretum

STÁTNÍ HŘEBČINEC LIPICÁNŮ
(Đakovo) - založený již v 16. století, dnes
hřebčinec se vzácným genetickým potenciálem
VUKOVAR - barokní františkánský klášter a
kostel sv. Filipa a Jakuba, zámek Eltz
ĐAKOVO - barokní katedrála a biskupský
dvůr
VALPOVO, DONJI MIHOLJAC - barokní
zámky Prandau Mailath a Prandau Norman
POŽEGA - kostel sv. Vavřince ze 14. stol.

6
7

8
9

Slavonie.

2

3

4

SLAVONIE.
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1
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je kraj, ve kterém lidé chovají
Jedinečné zážitky T oto
hlubokou úctu vůči své zemi živitelce a z jejichž tvářích lze vyčíst osobitou
ve městech
slavonskou hrdost. Ne váhejte, vydejte se
po cestách, po kterých mezi hrdými městy
Slavonie a
se středověkými pevnostmi, kláštery a barokními zámky Osijeku, Vinkovců, Požegy a
Baranje
Slavonského Brodu až po Vukovar a Ilog se
prohání ušlechtilé plemeno đakovackých
hřebců Lipicánů a svá hnízda staví vzácní
KULTURNÍ DĚDICTVÍ
PEVNOST BROD A KLÁŠTER (Slavonski Brod)
- tvrz z 18. stol. patří mezi největší fortifikační
objekty v Chorvatsku a barokní františkánský
klášter
TVRĐA (Osijek) - romantické staroměstské jádro
ZÁMEK ODESHALCHI A STŘEDOVĚKÉ
HRADBY (Ilok) - renesanční parková architektura, kostel a klášter sv. Jana Kapistranského
ZÁMEK PEJAČEVIĆ (Našice) - barokněklasicistický zámek z roku 1804 s parkem, který
je chráněnou přírodní památkou
KAŽDOROČNÍ JARNÍ PRŮVOD „KRÁLOVNY“
(Ljelje) z Gorjanu - Reprezentační seznam
nehmotného bohatství UNESCA

6

7

ptáci, zatímco obzorem přelétají hejna
divokých hus, které vzlétly ze známé Přírodní rezervace Kopački rit, objevte ilocký
františkánský klášter, v němž je pochován
známý italský františkán Jan Kapistran a
barokní pevnosti Slavonského Brodu a Osijeku, pravé urbánní a kulturní panonské
metropole, jejíž vysokoškolské vědecké
ovzduší zplodilo i dva chorvatské laureáty
Nobelovy ceny. Na závěr se ještě projděte

NABÍDKA PLUS
Lov, rybolov, vinné stezky, pěší
stezky, cyklostezky, jezdectví

3
4

5

SLAVONIE.

malebným šorem (ulicí) slavonské vesnice,
kde se šat zdobí obzvlášť nádherným tradičním tkaním a zlatou výšivkou, zatímco
na stole voní chutná šunka a skvělý kulen
a v hrnci bublá známý rybí paprikáš. Vítejte ve Slavonii!
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[ 1.3.5.Đakovo 2.Kutjevo 4.6.7.Osijek ]

GASTRONOMIE

POŽEGA
SLAVONSKI BROD

Čobanac, rybí paprikáš, slavonský kulen, a
kulenova seka, víno ilocký tramín, slivovice

OSIJEK
ĐAKOVO

VUKOVAR

VINKOVCI

ILOK

Slavonie.

VIROVITICA

[ 1.2.Istria 3.Nin ]

1
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V

íte o tom, že i když cesta na Jadran
bývala pravým dobrodružstvím a
ze západní Evropy se cestovalo téměř
24 hodin k nejbližšímu pobřeží, milovníky kempování Chorvatsko vždy nějak
přitahovalo? Navíc každým rokem stále
větší počet! Zajímá vás proč je Chorvatsko země s nejdelší naturistickou tradicí
v Evropě a jako cíl opravdových táborníků
se, od mysu Savudrije na severu Istrie až
po Prevlaku na jihu Chorvatska, pyšní

Návrat k přírodě

počtem 520 kempů? Hlavními důvody
jsou netknutá příroda disponující osmi
národními parky, mnohá chráněná
území, krajiny a rezervace, nejčlenitější pobřeží Středozemí, plné ostrůvků a
útesů, romantických zátok a pláží, prostě
ideální podmínky pro opravdové soužití
s přírodou.

3

CHORVATSKO. KEMPOVÁNÍ.

Chorvatsko je zemí s mírným středozemním podnebím ale i s bohatstvím
a různorodostí kontinentální části, od
magických zelených kopců a epických
horských výšin po říční peřeje, jezera a
zlaté panonské roviny Slavonie, neopakovatelné kreace přírody, jako stvořené
pro každého opravdového táborníka.
Když k tomu ještě přidáme počet 7 lokalit zařazených do seznamu chráněného

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCA, četné zachovalé antické
památky, muzea a sbírky, gastronomickou nabídku domácích mořských lahůdek
se symfonií chutě a vůně olivového oleje
a skvělých původních vín, budete mít
neskutečné množství důvodů pro příjezd.
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Příběh o nekonečné modři
ředevším proto, že se ponořuje
hluboko do evropské pevniny
mezi dlouhým pobřežím Itálie a Chorvatska, Jaderské moře je opravdovým
ztělesněním Středozemí a pravým
rájem pro všechny vodní i podvodní

P

[ Odyseova jeskyně (Mljet) ]

sporty. Průměrné teploty moře jsou
na hladině v letních měsících od 21°C
do 26 °C a téměř stabilní teploty během celého roku od 16°C do 17°C do
průměrné hloubky potápění mezi 20
a 30 metry. Kromě specifických rost-

linných a živočišných druhů, které žijí
pouze v Jadranu a které jsou jak stvořené pro milovníky podvodního foto a
video safari, chorvatský Jadran ukrývá
i intrikantní archeologické lokality, od
pozůstatků antických kolonií až po
podmořské vraky. Se svými výjimečně

CHORVATSKO. POTÁPĚNÍ.

atraktivními potápěčskými lokalitami,
od podvodních stěn, útesů, podmořských jeskyní až po vraky středověkých galejí a novověkého potopeného
loďstva a někde i letadel, toto moře
je ojedinělým příkladem sjednocení
bohatství Středozemí nejen svojí přírodní krásou, ale i bohatou a bouřlivou
historií.

Jaderské moře, které je od dávna považováno za nejbližší mořskou cestu ze
středního Středozemí a sídel velikých
antických civilizací k severním krajům a
středoevropské pevnině, vám pod svoji
modrou hladinou odhalí okouzlující stopy mnohých období evropské i světové
civilizace. Proto neváhejte, ponořte se
do modrého nekonečna Poseidonova
království a užívejte v klidu krajiny, která
se zřídka potkává.

71

Země moderních Odyseů

D

okonce 1 244 ostrovů, ostrůvků
a útesů, kolik jich má chorvatský
Jadran a které jsou rozsuté jako perly
v křišťálově čisté modři moře, je 1 244
dobrých důvodů pro vysněné nautické
dobrodružství. Téměř ideálně uspořádané, se vzdálenostmi ne delšími, než
deset nautických mil podél pobřeží
dlouhém 6 278 km, v řadě od Istrie do
Dubrovniku, chorvatské ostrovy jsou pravou výzvou pro každého opravdového
nautického Odysea. S více než tisíci a půl
zálivů a přístavů na ostrovech i pevnině,
ve kterých najdete stání, kotviště nebo
nocleh, chorvatský Jadran je ideálním
místem jak pro plavbu s plnými plachtami tak i pro okružní plavby motorovými
loděmi nebo pro užívání moře na plavidlech pro sportovní rybolov.
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S padesátkou kvalitních marin, určených
stálému i tranzitnímu komerciálnímu
kotvení s celkovým počtem 16 848 stání
na vodě a 5 209 stání na souši, jsou chorvatské mariny, umístěné na výjimečně
chráněných lokalitách od větších měst
po malé ostrovní zátoky, bezpečnými
útočišti a místy, kde se kromě servisu a
údržby nabízí všechny potřebné obsahy
včetně vynikajících gastronomických zážitků v četných restauracích a domácích
konobách. Pro ty, co upřednostňují požitky v okouzlujících přístavištích v srdci
přímořských městeček, která hrdě zachovávají staré zvyky a tradici středozemního zahálení, jsou tu četná nábřeží podél
Jadranu, od Cavtatu, Gruže, Dubrovníku,
Vela Luky na Korčule, Hvaru a Visu až po
Lošinj a Istrii.
Již od antických časů patřilo Jaderské
moře mezi nejdůležitější námořní cesty
starých kultur. Jedno z klidnějších moří,
bez velikých vln a silných mořských proudů, s největší hloubkou 1 330 metrů na
nejzazším jihu, je chorvatský Jadran
s atraktivním pobřežím v celkové rozloze
138 595 km2, výjimečnou průzračností do
neuvěřitelných 50 metrů a průměrnou
teplotou moře od 16°C do 21°C, ideálním místem pro vaše vysněné nautické
dobrodružství.

CHORVATSKO. NAUTIKA.
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V

honbě za dokonalým odpočinkem si
nezapomeňte dopřát alespoň jednu
z četných wellness procedur, která bude
hýčkat nejen vaše tělo ale vůněmi aromatických bylinek inspirovat vaše smysly a
posilní vaši duši. Chorvatsko je zemí se
záviděníhodným počtem špičkových wellness center, rozsutých po celé zemi. Od
kouzelného magického pobřeží a jejího
meditačního zázemí, přes vůni a chládek hor po zlatou slavonskou rovinu, o
chorvatských přírodních bohatstvích a
dlouhé tradici nejlépe svědčí skutečnost,
že se na těchto prostorech již od antického
období stavěly lázně a koupele právě pro
pěstování ideální rovnováhy těla i duše.
Vymyšlené podle originálního konceptu,
používající pouze přírodní zdroje a kosme-

74

tiku na základě původních středozemních
bylin jako levandule, vavřínu, myrty nebo
šalvěje, kterými je Chorvatsko bohaté, se
všemi doprovodnými obsahy, od bazénů,
saun, solárií a různých masáží po beauty
a spa nabídku, dokonale uspokojující nejvyšší světové standardy, wellness procedury jsou nevylučitelnou kapitolou opravdo-

Žít bez stresu

vé dovolené. Kromě toho, ve výjimečně
příjemných prostorách, wellness týmy,
sestavené z vrcholových profesionálů, od
fyzioterapetů, aromaterapetů po kosmetiky, vymysleli programy, které si můžete
vybírat podle svých afinit. Od levandule,
rozmarýny nebo pinie až po medovou a
čokoládovou masáž nebo dokonce masáž
zlatem, budou pro vás sestaveny zcela
osobní a jedinečné procedury. Na vás
je pouze abyste si vybrali, uvolnili se a
užívali. Chorvatsko je ideálním cílem pro
všechny milovníky wellnessu.

CHORVATSKO. WELNESS TURIZMUS.
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1

V honbě za vysněnou dovolenou

CHORVATSKO. HIGH CLASS CÍLOVÁ MÍSTA.

C

horvatsko přitahovalo od samého
začátku rozvoje turizmu nejvyšší
vrstvy evropské a světové elity. Již
v 19. století bylo známé jako země
výjimečných turistických potenciálů a
pro mírné podnebí bylo považované i
za ideální destinaci pro odpočinek a
léčebnou zotavenou evropské aristokracie. S neomylnou Kupelweiserovou vizí
známého elitního cílového místa na souostroví Brijuni, prvními hotely a luxusními vilami Opatije a nedalekého Lovranu,
ve kterých odpočívala mondénní aristokracie Rakousko-uherské monarchie až
po dubrovnické letní vily a skrytá útočiště
dalmatských rajských ostrovů, na kterých
láska anglického krále Edwarda VIII. a
rozvedené Američanky Wallis Simpson
2

3

vyvrcholila k bodu královy abdikace ve
jménu lásky, do chorvatské knihy dějin
jsou zapsány četné slavné epizody. Proto
odemkněte tajemné zahrady dubrovnických luxusních hotelů nebo překrásné vily
Šeherezáda, které vás určitě nenechají
lhostejnými.
Již od dávných třicátých let, prezentovaná jako nejlepší prostor, na kterém
evropská i světová elita užívala v golfu,
tenisu a pólu během celého roku, brijunská hřiště ve společnosti jelenů a čilých
pávů zůstala až dodnes symbolem elitního sportovního turizmu ve Středozemí.
Minuciosně designovaná a navržená
špičkovými anglickými a americkými
golfovými architekty a renovovaná právě
podle vzoru bývalých, se stávají znovu
místem setkání světové elity. Chorvatsko je dnes zemí, do jejíhož historického
příběhu se znovu zapisují slavná jména
v honbě za vysněnou dovolenou.
4

[ 1.2.3.Dubrovnik 4.Brijuni ]
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HRVATSKA TURISTIČKA
ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel: +385 1 4699 333
Fax: +3851 4557 827
E-mail: info@htz.hr
www.hrvatska.hr

Kroatische Zentrale für Tourismus
1010 Wien, Am Hof 13,
ÖSTERREICH
Tel.: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: office@kroatien.at
Kroatische Zentrale für Tourismus
Hochstraße 43, 60313 Frankfurt/M,
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 69 23 85 350
Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: info@visitkroatien.de
Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstraße 7,
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 89 22 33 44
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de
Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3,
ITALIA
Tel.: +39 02 86 45 44 97
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: info@enteturismocroato.it

Chorvátske Turistické Združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel.: +421 2 55 562 054,
+421 2 55 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: infohtz@chello.sk
Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1,
MAGYARORSZÁG
Tel.: +36 1 267 55 88
Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: info@htz.hu
Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo,
FRANCE
Tel.: +33 1 45 00 99 55,
+33 1 45 00 99 57
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr
Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164
Fulham Palace Road,
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: info@croatia-london.co.uk
Croatian National Tourist Office
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite
4003,
U.S.A.
Tel.: +1 212 279 8672
Fax: +1 212 279 8683
E-mail: cntony@earthlink.net

Ente Nazionale Croato per il Turismo
00186 Roma, Via dell’ Oca 48,
ITALIA
Tel.: +39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej
Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul.
Koszykowa 54,
POLSKA
Tel.: +48 22 828 51 93
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: info@chorwacja.home.pl

Chorvatské Turistické Sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25,
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

Kroatiska turistbyrån
11135 Stockholm, Kungsgatan 24,
SVERIGE
Tel.: +46 8 53 482 080
Fax: +46 8 20 24 60
E-mail: croinfo@telia.com
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Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
NETHERLANDS
Tel.: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: kroatie-info@planet.nl
Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38,
BELGIQUE
Tel.: +32 2 55 018 88
Fax: +32 2 51 381 60
E-mail: info-croatia@scarlet.be
Хорватское туристическое сообщество
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12,
office 1502,
RUSSIA
Tel.: +7 495 258 15 07
Fax: +7 495 258 15 07
E-mail: HTZ@wtt.ru
Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2,
SLOVENIJA
Tel.: +386 1 23 07 400
Fax: +386 1 23 07 404
E-mail: hrinfo@siol.net
Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstr. 332,
SWITZERLAND
Tel.: +41 43 336 2030
Fax: +41 43 336 2039,
E-mail: info@kroatien-tourismus.ch
Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22,
esc.B,1°C,
ESPAÑA
Tel.: +3491 781 5514
Fax: +3491 431 8443
E-mail: info@visitacroacia.es
Kroatiens Turistkontor,
Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J;
DENMARK
Tel.: +45 70 266 860
Fax: +45 70 239 500
E-mail: info@altomkroatien.dk
JAPAN
Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka
1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel.: +81 03 6234 0711
Fax: +81 03 6234 0712
E-mail: info@visitcroatia.jp
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