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Představujeme
V samotném středu kraje Gorski kotar, zhruba čtyřicet
kilometrů od moře v obklopení hor, se nachází Ravna Gora,
která díky různým možnostem aktivního odpočinku každý
rok přitahuje stále více návštěvníků, obzvláště pak v zimě.
Průměrná nadmořská výška je 800 metrů, Ravna Gora je
obklopena netknutou přírodou a návštěvníci zde mimo
jiné naleznou četné prameny pitné vody a čistý vzduch.
Ravna Gora je přímo rájem pro všechny milovníky turistiky,
horolezectví, cyklistiky a hlavně přírody.
Ravnu Goru na jedné straně lemuje hora Bjelolasica a kopce
Višnjevac a Suhi vrh a z druhé strany zase Javorova kosa,
Kosica a několik menších kopců. Kromě zajímavé krajiny
se tak nabízí i možnosti aktivního odpočinku spojené do
nabídky zdejších turistických stezek s 12 hlavními cílovými
místy.
Upravené cyklostezky a úplně nová kuželna jsou nové
položky nabídky, která přitahuje stále větší počet lidí, kteří
touží po sportovních zážitcích. Ravna Gora disponuje
prostředím vhodným pro zimní sporty, protože zde i v
okolních vesnicích najdeme četné tratě pro nordickou chůzi,
běh na lyžích, sáňkování a pobyty dětí v přírodě. V obci
Šije nedaleko Ravne Gory je malý vlek, kde se provozuje
i noční lyžování.
Pro pěší turistiku se nabízí již zmíněné stezky, které vedou
širším územím kolem Ravne Gory. Hlavní ravnogorská
stezka začíná u propasti Kosice ve výšce 970 metrů nad
mořem a končí nejvýše položeným bodem oblasti Gorski
Kotar – na vrcholu Bjelolasici. Cesta vede i kolem jeskyní
Kicljeve jame, což je jeden z největších jeskynních komplexů
v Chorvatsku. Dále stezka vede přes okolní kopce a hory –
Javorova kosa, Vijenac, Turmina, Višnjevica a Bjelolasica. Na
cestě jsou k dispozici odpočívadla, rozhledny a výletní chaty,
kde se návštěvníci mohou seznámit se zdejším kulturním
dědictvím i sakrálními památkami.
Absolvování celé trasy zabere zhruba 24 hodin chůze, což
samozřejmě záleží na vůli a výkonnosti návštěvníků. Zájemci
si mohou celou trasu projít i v doprovodu odborných
průvodců. Domácí speciality a plody hor se nabízí v
ravnogorských restauracích, spolu s příjemným ubytováním
a srdečnými hostiteli. Horské chaty naopak nabízí zážitky
ubytování a pobytu v přírodě. Při pobytu ve zdejším kraji
určitě nezapomeňte na zdejší kulturní památky, výletní
místo Javorova kosa s výletní chatou, vedle které naleznete
dle legendy léčivou studánku Božji studenac. Projděte si
ravnogorskou stezku, cyklostezky, nebo zkuste jiné možnosti
rekreace. V lovišti “Višnjevica” je možné vyrazit na lov, nebo
vyzkoušet foto-lov.
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Ravna Gora – Aktivní dovolená
a zimní radovánky

Turistické sdružení Přímořsko – goranské župy
www.kvarner.hr
Turistické sdružení obce Ravna Gora
www.tz-ravnagora.hr
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Lokve, obec v západní části kraje Gorski kotar získalo
své jméno podle mnoha mokřadů a bažin (lokva – louže,
bažina), které jsou přirozenými domovy pro žáby. Zdejší
obyvatele výsměšně nazývali “žabaři” , oni z toho však
vytvořili svou ochrannou známku a žába se stala znakem,
který se na vás směje z každého propagačního předmětu.
Znak žáby objevíte dokonce i na popelnicích a v obci je i
Muzeum žab. Muzeum je v Evropě unikátní a návštěvnicí
zde uvidí přes tisíc exponátů, od živých a preparovaných
žab z celého světa po suvenýry spojené s tímto živočichem.
Zde máte možnost poznat vše o žábách a o jejich životě,
o historii chovu žab v Lokve a o lovu žab. Kromě vivárií s
živými exempláři zdejších žab a jejich pulců jsou součástí
muzea i různé naučné nástěnky, dokumentární filmy, video
záznamy, suvenýry a hračky z různých koutů světa a dokonce
i literární a výtvarná díla na téma žab. Nakonec si návštěvu
muzea můžete osladit gumovými bonbóny ve tvaru žáby
nebo okusit “žabí krev”, jedinečný likér divného jména s
příjemnou chutí lesních plodů, o kterém někteří říkají, že
působí i jako afrodiziakum.
Jelikož je v Lokve vše ve znamení žab, tak i zdejší akce a
oslavy velebí toto, pro obyvatele Lokve domácí zvíře. Na jaře
se tak koná Žabařský týden, poté Žabařské hry a Žabařská
noc, jejíž hlavní událostí je soutěž v žabích skocích, dalo
by se říct “žabí olympiáda”.
Přítomnost žab v přírodě svědčí o její zachovalosti a tak
buďte šťastní, až je uslyšíte ve volné přírodě.
Lokve, jedna z nejstarších obcí kraje Gorski kotar, se
nachází na úpatí hory Risnjak nedaleko od přímořského
prostoru. Klima zdejšího kraje je výrazně horské – léta jsou
krátká, svěží a příjemná a zimy jsou naopak drsné s velkým
množstvím sněhových srážek.
Jako potenciální turistická atrakce se nabízí Lokvarské jezero.
Přestože se jedná o umělé (akumulační) jezero, které vzniklo
postavením přehrady v roce 1954, krásně zapadlo do okolní
krajiny. Jezero je opravdovým pokladem pro milovníky
vodních sportů a rekreace. Na jezeru se konalo 1. Mistrovství
světa v orientačním potápění, mnohé veslařské regaty a od
roku 1978 se vždy v srpnu koná tradiční setkání turistů,
cyklistů a dalších sportovců pod názvem “POJ” a “BOJ”
( chorvatská zkratka pro akci “Na kole nebo pěšky kolem
jezera”). Jezero je výzvou i pro sportovní rybáře. V roce
1978 zde byl chycen největší jezerní pstruh, který vážil 25,4
kilogramů. Jezero obývají i další sladkovodní druhy jako
například kapr, karas a další.
Lesopark Golubinjak je překrásné místo na procházky a
odpočinek. V parku roste největší jedle v celém Gorském
kotaru – tato královna lesů je stará 250 let, je vysoká 37
metrů a průměr kmene je 140 centimetrů.
Dále je třeba zmínit jeskyně Ledenu a Golubinju a tzv.
Paklena vrata (brána do pekla) – otvor ve skále.
Kromě procházek v překrásné přírodě se návštěvníkům
Lokve nabízí i několik cyklostezek, které měří deset až
třicet pět kilometrů.
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Lokve – Žába jako domácí mazlíček

Turistické sdružení Přímořsko – goranské župy
www.kvarner.hr
Turistické sdružení obce Lokve
www.tz-lokve.hr
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Hlavní město Chorvatska nedávno rozšířilo svou turistickou
nabídku o projekt “Zagreb Inside”(Záhřeb zevnitř), za
kterým se skrývají dvě tématická poznávání města pod
názvem “Ženská tvář Záhřebu” a “Mluvíte chorvatsky?”
(“Do you speak Croatian?”). Projekt nastartovaly Dora
Fila a Iva Čaleta, dvě učitelky chorvatského jazyka, které
zároveň působí i jako průvodkyně.
První zastávka prohlídky je Manduševac, kde se návštěvníci
mohou seznámit s legendou o dívce Mandě. Následuje
katedrála, před kterou se dozvíte o dobách inkvizice a o
poslední upálené čarodějnici v Evropě, která byla popravena
právě v Záhřebu. Na tržnici Dolac turisté poznají legendární
kmotry a život první chorvatské novinářky Marije Jurić
Zagorky. Poté následuje prohlídka Tkalčićevy ulice, Krvavého
mostu a Kamenné brány, seznámení se sportovními úspěchy
Janici Kostelić a s velkými chorvatskými umělkyněmi jako
např. Milka Trnina nebo Mija Čorak Slavenska.
Zatímco paní Iva seznamuje návštěvníky s “Ženskou tváří
Záhřebu”, respektive s více i méně známými obyvatelkami
města, které každá svým způsobem poznamenaly zdejší
dějiny, paní Dora ve své prohlídce “mluvíte chorvatsky”
neobvyklým způsobem představuje město Záhřeb i
chorvatský jazyk. Návštěvníci se dozví, že v Záhřebu je
normální pít kávu půl druhé hodiny, naučí se objednat si
kávu, říct “miluji tě”, “dobrý den”, “jak se máš” a dalších
zhruba dvacet chorvatských slov a výrazů. Mimo jiné se i
naučí, jak napsat své jméno hlaholicí, prvním chorvatským
písmem. V průběhu prohlídky hlavních městských památek
se turisté dozvědí, i proč se obyvatelé Záhřebu zdraví s
“bok”. Zatím jsou tyto prohlídky na programu jednou týdně.
“Ženská tvář Záhřebu” probíhá každý pátek “ Mluvíte
chorvatsky?” se koná vždy v sobotu.

Photo: Mario Romulić & Dražen Stojčić

Záhřeb – Objevte “ženskou tvář
Záhřebu” a naučte se chorvatsky

Turistické sdružení města Záhřeb
www.zagreb-touristinfo.hr
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Turistické sdružení Šibenicko – kninské župy
www.sibenikregion.com
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Rokovi dvori (Rokův dvůr), nedávno dokončený komplex
v obci Trbounje blízko města Drniš je jedním z nejhezčích
představitelů rurální architektury v Chorvatsku. Výstavba
reprezentativního komplexu začala před dvěma lety na
místě rozpadajících se kamenných domů. Čtyři opuštěné
kamenné domy byly spojeny do jednoho komplexu. Zvenku
jsou domy obnoveny v původním tvaru až do nejmenších
detailů s použitím původního kamene. Uvnitř ctí původní
tradice a zároveň plní přání a potřeby moderních obyvatel.
Překrásné kamenné stavby jsou oploceny kamennou zdí
stavěnou “nasucho” a zvláštní péče byla věnována zahradě.
Například trávník byl vybudován pomocí travnatých rolí
přivezených až ze Slavonie. Celý komplex byl obnoven ve
spolupráci s konzervátory a odborníky na ochranu památek
a v maximální možné míře byl ctěn zdejší původní styl.
Výsledkem je vrcholný kamenný komplex který nabízí
veškerý komfort. Do celkového vzhledu komplexu zapadla
i vinice, bazén a tenisový kurt.
Rokovi dvori svou velikostí a nabízeným luxusem překonaly
obdobné objekty na Istrii a jsou určeny především pro
zahraniční klientelu. Ve vysoce luxusním objektu může
najednou pobývat zhruba deset osob, kterým je k dispozici
480 metrů čtverečních obytných prostor. Dům se pronajímá
pouze jako celek a plánuje se hostům nabídnout mimo
ubytování i další služby, od přivítání a odvozu z letiště, po
stálý servis, který zahrnuje služby řidiče nebo skippera a
atraktivní výlety.
Rokovi dvori se nachází u samotného vstupu do Národního
parku Krka. V blízkosti je Monastýr Krka, františkánský
klášter Visovac a Skradinski buk a v okruhu 20 km se nachází
města Šibeník, Vodice a největší vodopády v Chorvatsku
– Manojlovački slapovi. Za necelou hodinu jízdy autem se
pak hosté dostanou do národních parků Plitvice, Paklenica
a Severní Velebit. V těsné blízkosti je i moře a Národní park
Kornaty. Milovníci rybolovu si zde mohou vyzkoušet “big
game fishing”. Naopak směrem do vnitrozemí je v těsné
blízkosti hora Promina.

Photo: Milan Babić

Trbounje – Rokovi dvori

Gměsto Drniš
www.drnis.hr
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V jaderském archipelagu, který sestává ze 1244 ostrovů,
ostrůvků a útesů bylo na začátku 19. století postaveno
na 48 majáků. Spolu s majáky byly na pustých místech
uprostřed širého moře stavěny i domy, ve kterých bydleli
správci majáků spolu se svými rodinami.
V současnosti jsou některé z majáků obnoveny a celkem
11 majáků je uzpůsobeno pro pobyt hostí, kteří nechtějí
svou dovolenou trávit na přecpaných plážích a na majácích
vyhledávají intimní atmosféru. Pobývat někde na opuštěném
místě, daleko od rychlého rytmu každodenního života, je
snem skoro každého podnikatele. Pobyt v apartmánech na
majácích zároveň nabízí dobrodružství robinzonské turistiky.
Za jeden z nejhezčích majáků na Jadranu je považován
Veli rat umístěn v bujné středomořské vegetaci nad bílou
oblázkovou pláží a křišťálově čistým mořem na ostrově Dugi
otok (doslovný překlad Dlouhý ostrov). Pravděpodobně
díky fantastickému výhledu, který se skýtá ze 40 metrů
vysoké věže majáku, získal maják přísudek dalmatské brány
do širého moře. Veli rat spolu s majáky Savudrija, Rt Zub a
Struga je možné navštívit i v zimě, jelikož jsou tyto vybaveny
i topením.
Maják byl postaven roku 1849 na západním cípu ostrova
Dugi otok, 35 kilometrů západně od Zadaru. Tři kilometry
od majáku leží vesnice Veli rat, Verunić a Polje a do
trajektového přístavu Brbinj je to dvacet kilometrů. Na
majáku jsou k dispozici čtyřlůžkový a třílůžkový apartmán
a tyto jsou dostupné autem. Díky silničnímu spojení s
vesnicemi na ostrově je možné zajistit denní zásobování
potravinami. Jestliže budete chtít navštívit i blízký Park
přírody Telašćica a Národní park Kornaty, můžete tak učinit
z vesnice Sali na druhém konci ostrova.
Uprostřed jižní strany ostrova Lastovo u vjezdu do zátoky
Skrivena luka je mys Struga, na kterém byl v roce 1839
postaven stejnojmenný maják. V současnosti je ubytovací
kapacita majáku 15 osob. Ostrov Lastovo je velmi řídce
osídlen a je vzdálen 55 námořních mil od Splitu a od
Dubrovníku. Archipelag Lastova čítá přes čtyřicet ostrovů,
ostrůvků a útesů. Maják se nachází v nadmořské výšce 70
metrů na samotném kraji strmé skály, ze které je překrásný
výhled na širé moře. Nádherné výhledy a jednoduchý
přístup přes borový les ze severní strany majáku jej činí
velmi atraktivním pro turisty.
Ostrov Sušac leží mimo plavební trasy a je vzdálen 23
námořních mil jižně od ostrova Hvar a 13 námořních mil
západně od ostrova Lastovo. Kolem ostrova je pouze širé
moře, které vytváří pocit oddělení od okolního světa. Tento
pocit je ještě výraznější na ostrově Palagruža, ze kterého je
někdy vidět až na italské pobřeží. Pohled na Sušac z dálky
klame, jelikož vypadá, jako by se jednalo o ostrovy dva.
Maják Sušac byl postaven v roce 1878 na nejvyšší jižní části
ostrova, který je velmi strmý a skály padají hluboko do
průzračného moře. Po větru “bura”, který pročistí moře, je
zde vidět až třicet metrů do hloubky. Jihovýchodní strana
ostrova mírně klesá směrem k moři a je zde velký počet
krásných zátok a vycházkových stezek. Samotná budova
postavena z kamene a skýtá dva čtyřlůžkové apartmány.
Maják Palagruža byl postaven roku 1875 na stejnojmenném
ostrově, který se nachází uprostřed Jadranu mezi chorvatským
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Majáky – strážci Jadranu

a italským pobřežím. Ostrov leží 68 námořních mil jižně od
Splitu a 26 námořních mil jižně od ostrova Lastovo. Jedná
se o nejvzdálenější chorvatský ostrov, výjimečně krásný, s
bohatou historií. Budova majáku je uprostřed ostrova ve
výšce 90 metrů a tak se tento objekt nedoporučuje starším
osobám, nebo osobám, jejichž zdravotní stav není dobrý.
Prostorná budova nabízí k ubytování dva čtyřlůžkové
apartmány. Moře kolem ostrova Palagruža je nejbohatší
rybolovné území na Jadranu, ale individuální potápění
kolem ostrova je zakázáno.
Maják Porer byl postaven roku 1833 na stejnojmenném
ostrůvku jihozápadně od jižního mysu Istrie. Ostrov je v
podstatě útes široký 80 metrů a je vzdálen 2,5 kilometrů od
pevniny a obce Premantura. Věž majáku je vysoká 35 metrů
a je umístěna uprostřed kamenné budovy majáku. Odtud
se do všech čtyř stran šíří obytný a hospodářský prostor
majáku. V blízkosti majáku jsou k vidění a návštěvě hezké
zátoky a ostrůvky. Kamenná budova majáku je přízemní
objekt s vybetonovaným dvorem a k ubytování se nabízí
dva čtyřlůžkové apartmány.
Maják Sveti Ivan (Sv. Jan) byl postaven v roce 1853 a nachází
se na nejvzdálenějším ostrůvku archipelagu před městečkem
Rovinj. Ostrov je holý útes s relativně mírným břehem
a mělkým mořem a tak je vhodným cílem pro moderní
Robinzony s malými dětmi. Věž majáku skýtá překrásný
výhled a je vysoká 23 metrů. V samotné budově majáku se
k ubytování nabízí dva čtyřlůžkové apartmány.
Maják Sveti Petar byl postaven na stejnojmenném
poloostrově v roce 1884, na vjezdu do Makarske, v blízkosti
jedné z nejhezčích jaderských pláží. Maják je od centra
Makarske vzdálen dvacet minut chůze. Vzdálenost z letiště
Split je 85 kilometrů. Kamenná budova majáku je přízemní
a k ubytování skýtá jeden pětilůžkový apartmán. Prostor
majáku v letní sezóně často navštěvují turisté z Makarske
a tak maják v sezóně není místem, které skýtá úplný klid
a soukromí. Maják je součástí promenády a tak jsou zde
návštěvy cizích osob velmi časté.
Ostrůvek Prišnjak je vzdálen necelých tři sta metrů od
západního břehu ostrova Murter. V roce 1886 zde byl
postaven maják, aby umožnil lepší orientaci kapitánům,
kteří z jihu a západu připlouvají do murterského archipelagu.
Zdejší moře je velmi bohaté na ryby a budova majáku
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je vzdálena od moře pouhých 15 metrů. Prišnjak, který
je rozsekaný zídkami stavěnými “nasucho” a občasnými
borovými háji, platí za nejhezčí z řady murterských ostrovů.
Na majáku je jeden prostorný apartmán s velkou kamennou
terasou. Maják je obklopen borovým lesem a je vhodný
pro sportovně založené návštěvníky. Pobyt na Prišnjaku
je zajímavý jak na jaře, kdy je ideální čas pro podvodní
rybolov, tak i v létě, kdy si návštěvníci vychutnají teplé
moře a hvězdné noci. Na podzim láká nejkrásnější západ
slunce nad souostrovím Kornaty. V blízkosti je celá řada
menších ostrůvků a Národní park Kornaty je odsud vzdálen
pouhých 6 námořních mil.
Maják Savudrija byl postaven roku 1818 a jedná se o nejstarší
maják na Jadranu. Dále je to i nejseverněji položený
chorvatský maják, v jehož těsné blízkosti je hranice se
Slovinskem a do italského Terstu je to odsud pouhých 56
kilometrů. Nejbližší turistické centrum je “tenisový” Umag,
vzdálen od Savudrije pouhých 9 kilometrů. Maják je velmi
dobře spojen s okolím, jeho věž je vysoká 36 metrů a hostům
je zde k dispozici jeden čtyřlůžkový apartmán. Moře je od
majáku vzdáleno pouhých 30 metrů a v těsné blízkosti jsou
i různé restaurace.
Maják Rt Zub pochází z roku 1872 a nachází se na poloostrově
Lanterna. Do Poreče jedním směrem a do Novigradu na
opačnou stranu je to 13 kilometrů. Samotný poloostrov
Lanterna je umístěn mezi dvěma zálivy – Tarska a Lunga.
Oba zálivy jsou známé díky oblázkovým plážím, které
jsou vhodné zejména pro děti. Budova majáku, vzdálená
pouhých 10 metrů od moře, je kamenná a je obrostlá bujnou
vegetací. K ubytování se nabízí jeden apartmán pro 6 osob.
Budova sestává z přízemí a prvního patra a je obklopena
ohrazeným dvorem. Blízkost Poreče, známého kulturního
centra (Eufraziova bazilika je zapsána na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO) a Novigradu s širokou
sportovně - rekreační nabídkou a marinou, poskytnou
návštěvníkům dostatek různých aktivit i velký výběr
restaurací a míst pro trávení letních večerů.
Tento maják je jedinečný, jelikož je lehce přístupný všemi
dopravními prostředky a zároveň návštěvníkům nabízí klid
a je tak vhodný pro pobyt rodin s malými dětmi.
Plovput
www.plovput.hr
www.lighthouses-croatia.com
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Ostrov Cres je největší jadranský ostrov, který se nalézá v
severní části Kvarnerského zálivu. Na jihu v obci Osor je
pohyblivým mostem spojen s ostrovem Lošinj. Pobřeží
ostrova dlouhého 66 kilometrů je velmi členité a v jižní
a západní části oplývá četnými zátokami a oblázkovými
plážemi. Severní a východní stranu naopak lemují strmé
skály. Zvláštností ostrova je sladkovodní Vranské jezero,
jehož hladina je nad úrovní mořské hladiny a dno je naopak
74 metrů pod úrovní hladiny moře. Jezerní voda je kvalitní
a je vhodná k pití – svou kvalitou patří mezi nejčistší v
Evropě a tak je volný přístup k jezeru omezen.
Severní strana ostrova je obrostlá dubovými, kaštanovými,
habrovými a jilmovými lesy. Střední a jižní část ostrova je
pokrytá pastvinami a nízkým středomořským porostem.
Výzkumem bylo na ostrově potvrzeno1100 rostlinných
druhů, z nichž 939 jsou autochtonní.
Prostředí ostrova
je obzvlášť příjemné na jaře, kdy se příroda probouzí a ve
vzduchu jsou cítit vůně aromatických léčivých rostlin.
Jedním z nejlepších důkazů o čistotě moře kolem Cresu
jsou hejna delfínů. Předpokládá se, že ve zdejším akvatoriu
žije 100 až 150 těchto savců.
Ve strmých a nepřístupných částech pobřeží, které jsou
vyhlášeny za ornitologický park přírody, se zdržuje dnes
již velmi vzácný druh – sup bělohlavý.
Antický název pro Cres a Lošinj je Apsyrtides Nesoi nebo
Osorské ostrovy, jelikož se před vyhloubením kanálu v
Osoru v podstatě jednalo o jeden ostrov.
Město Cres je opevněné městečko, které vzniklo na
západním břehu ostrova pod východním hřbetem. V těchto
místech byla i prehistorická “gradina” (sídlo, opevnění) a
antická pevnost (Crexa, Crepsa). Cres je obydlen již od
prehistorických dob, o čemž vypovídají “gradiny” z té
doby. Hlavní rozvoj pak Cres zažil ve středověku. Jedna
z nejvýznamnějších kulturně - historických památek ve
městě je palác rodiny Petris (Petrić) z 15. století. Jedná se
o nejstarší patricijský palác postavený v pozdně gotickém
slohu, který zdejší obyvatelé nazývají Arsan. V současnosti
je v paláci muzeum.
Jedno z nejzajímavějších a nejznámějších míst na ostrově
je Lubenice. Toto kamenné město, respektive pevnost, je
postavené na strmé skále 382 metrů nad mořem a patří
mezi skvosty chorvatské rurální architektury. Jedná se o
malebné městečko se středověkými památkami a starými
kamennými domy postavenými ve třech točitých řadách
podél vápencového hřebene. Spolu se zbytky středověké
soustavy opevnění a několika církevními objekty je
výjimečností tohoto místa i překrásný výhled na moře a
na záliv sv. Ivana s překrásnou oblázkovou pláží.
Beli je jedno z nejstarších a v minulosti nejvýznamnějších
creských sídel. Městečko akropolového typu je umístěné na
vysokém kopci na východním pobřežím severní části ostrova.
V obci působí Eko centrum “Caput Insulae”, které se zabývá
zachováním přírodní různorodosti, původních hodnot a
kulturního a historického dědictví ostrova. Centrum také
provádí i ochranu supů bělohlavých.

Photo: Braslav Karlić

Cres – Největší jadranský ostrov

Martinščica je relativně mladá obec umístěná v nejmírnější
části creského pobřeží, v zátoce otevřené směrem na jihozápad.
Hezky upravená obec, která oplývá středomořským
porostem, se orientuje výhradně na kempinkovou turistiku
a na rodiny s dětmi. Překrásné pláže na sever od obce skýtají
široké možnosti pro kvalitní a aktivní dovolenou.
V jižní části Valunského zálivu, mezi dvěma překrásnými
oblázkovými plážemi, leží Valun – malebná obec postavená
kolem malého přístavu, která se též orientuje na rodiny s
dětmi a na kempinkovou turistiku.
Kromě četných apartmánů v soukromí se na Cresu nabízí
ubytování ve dvou hotelích Kimen v Cresu a Zlatni lav v
Martinščici. Dále jsou na ostrově celkem čtyři kempy v
Cresu, Belom, Martinščici a ve Valunu.
Turistické sdružení Přímořsko – goranské župy
www.kvarner.hr
Turistické sdružení města Cres
www.tzg-cres.hr
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Hum je se svými 17 obyvateli podle Guinessovy knihy rekordů
nejmenší město na světě. Nejmenší město světa leží v samém
srdci Istrie a patří do buzetské obce. Od obce Buzetu je
Hum vzdálen 14 kilometrů. Hum je přístupný automobilem
a výletním autobusem a četní turisté jej navštěvují i pěšky,
aby si lépe prohlédli jeho zajímavosti a vychutnali si krásy
zdejší krajiny. Nejzajímavější cesta je určitě skrz takzvanou
Alej hlaholitů, respektive cestu mezi Ročou a Humem.
Podél této cesty jsou v polích velké kamenné památníky,
z nichž každý představuje jedno písmeno hlaholice. Cesta
začíná Sloupem čakavského Saboru (parlamentu), který byl
instalován v roce 1977, a končí městskou branou v Humu.
V minulosti byl Hum významným centrem hlaholitů - od
11. století nadále. Hlaholice se zde používala i na začátku
20. století a v současnosti jí můžete nalézt na hlaholitských
památkách i na moderních památnících.
Svůj současný vzhled získal již ve středověku, respektive v
11. století. V té době byl na rozvalinách starého opevnění
postaven Humský “kaštel”(hrad, pevnost) a vedle něj první
řada domů budoucího města. V té době byla Istrie součástí
francké říše. Markrabě Ulrich I. v pohraničních částech
svého císařství obnovoval a stavěl řadu pevností, mezi něž
patřil i Hum. V roce 1102 předal Ulrych II. Hum a některé
další pevnosti akvilejskému patriarchovi. V darovací listině
se zmiňuje “castrum Cholm” (podle starého chorvatského
tvaru Hlm), což je první psaná zmínka o Humu v jeho
dlouhé historii. Tímto v podstatě dějiny Humu začínají.
Až do 17. století se Hum vždy zmiňuje jako “castrum”, což
znamená pevnost. V současnosti se jedná o město - památku
a je jedním z mála příkladů urbánního rozvoje uvnitř
středověkých hradeb. Od jeho vzniku až do současnosti
se vně hradeb stavělo minimálně a sídlo tak zůstalo uvnitř
hranic určených již v raném středověku.
V Humu mohou návštěvníci spatřit i fresky namalované v
druhé polovině 12. století, kdy město patřilo akvilejskému
patriarchovi, který si pravděpodobně fresky objednal. Autor
fresek je neznámý, ale jeho dílo svědčí o tom, že se jednalo
o výborného znalce fresek a umělce s velkým talentem.
Humské fresky jsou jedinečné umělecké dílo, které není
možné porovnávat s ničím podobným na Istrii ani v širším
okolí. Fresky byly namalovány v duchu románského Západu
a zároveň pod vlivem byzantského malířství. V románské
kapli Sv. Jerolima (Jeroným) na humském hřbitově jsou
částečně dochovány vysoce kvalitní nástěnné malby.

Photo: Milan Babić

Hum – Nejmenší město na světě

Turistické sdružení Istrijské župy
www.istra.hr
Turistické sdružení města Buzet
www.tz-buzet.hr
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V Lonjském poli, jednom z největších záplavových území
této části Evropy, které oplývá bohatou florou a faunou,
se ukrývá perla architektury – posavská vesnice Krapje.
Vesnice leží na levém břehu řeky Sávy nedaleko Jasenovce
a milovníkům kulturního dědictví nabízí nekonečné
možnosti zážitku z tradiční architektury typické pro střední
Posáví. V září roku 1995 byla Krapje vyhlášena Vesnicí
architektonického dědictví. Tehdy byla vesnice oceněna i
jako evropská památka kategorie A.
Krapje leží v kraji výjimečně bohatém na zvěř a ryby, díky
čemuž dostalo i svůj název (krap je jedním z názvů pro
kapra). Vesnici lemuje řeka Sáva a řady domů, z nichž
jsou některé staré až 200 let a okouzlí návštěvníky svou
malebností a ekologickou zachovalostí, jelikož se v bližším
okolí nenachází žádné průmyslové objekty ani dopravní
tepny. Tradiční posávské domy jsou stavěny skládáním
dubových fošen navzájem spojených klíny a představuje
vrchol lidové dřevěné architektury. Kvůli záplavám byly
domy původně stavěny na dřevěných nebo kamenných
sloupech, které byly později nahrazeny cihlovými základy.
Původní střešní krytiny z došků a šindelů byly v průběhu
20. století nahrazeny taškami. Malebnost domů zvýrazňují
krytá vnější schodiště, stará zápraží, ochranné stříšky a
bohatě zdobené detaily plotů a sloupků, vyřezávané okenní
rámy a trámy, ploty a sloupy dřevěných budov. Dřevěné
domy jsou nejčastěji orientovány užším průčelím k cestě
a ve dvorech se nachází různé hospodářské stavby – stáje,
seníky, sklady, prasečince, kurníky atd. Turistické možnosti
vesnice rozpoznali i místní obyvatelé a tak turistům nabízí
uvolnění a zážitky v autochtonním prostředí jako turistickou
atrakci. Mezi ně patří i rodina Palaić, na jejichž statku se
nachází zdejší muzeum, Etno dům z roku 1912 dochovaný
v původním tvaru i s původními tradičními předměty. U
vjezdu do vesnice najdou návštěvníci informační a naučné
centrum, ve kterém pracovníci Parku přírody seznámí
návštěvníky s bohatým kulturním dědictvím i historií
zdejšího kraje.
Krapje nenabízí pouze zážitek dřevěných domů a seznámení
s folklórem a tradičním stavitelstvím Posáví. Nedaleko
vesnice se nachází staré rameno řeky Sávy Krapje - đol,
které bylo v roce 1963 vyhlášeno za první chorvatskou
ornitologickou rezervaci. Rezervace je známá jako místo
hnízdění bažinatých ptáků jako jsou kolpíci a šedí čápi.

Photo: Sergio Gobbo

Krapje – Vesnice s architektonickými
památkami

Turistické sdružení Sisacko – moslavacké župy
www.turizam-smz.hr
Park přírody Lonjské pole
www.pp-lonjsko-polje.hr
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Události
Samobor, město v severozápadní části Chorvatska, které leží
v blízkosti hranice se Slovinskem a nedaleko chorvatského
hlavního města, již skoro dvě století uchovává tradici
masopustu. Samoborský fašnik patří mezi nejstarší a největší
chorvatské masopustní slavnosti, přerostla do moderního
festivalu a stala se ochranným znakem města a určitým
druhem kulturního dědictví. V současnosti se jedná o
turisticko - zábavní přehlídku, kterou navštěvuje na 200
000 lidí.
Samoborský fašnik, největší a nejstarší festival v kontinentální
části Chorvatska, je místo zábavy, veselí, satiry a společenské
kritiky. Zároveň se jedná o místo očištění a naděje, že
spálením fašniku se očistí vše, co bylo špatné a že nový rok
bude lepší a spravedlivější.
V Samoboru se po dobu manifestace lidé oblékají do masek
a i samotné město, jeho ulice, náměstí a pohostinská zařízení
mění svůj vzhled. V těchto dnech je Samobor, jinak oblíbený
víkendový cíl pro obyvatele Záhřebu nejveselejší – tehdy
městu suverénně vládnou pouliční žongléři, mimové, klauni,
hudebníci... Mimo různých dílen a koncertů, které jsou
určeny pro dospělé, se nezapomíná ani na nejmenší a každou
sobotu a neděli se v rámci Dětského fašniku ulice města
mění na “Srakovů” promenádu.
Letos se v období od 26. ledna do 16. února bude konat již
184. fašnik. Jako vždy, i letos začne vyhlášením Svobodné
fašnické republiky a slavnostním předáním klíčů od města,
které od primátora převezme princ Fašnika a na zhruba
dvacet dní tak spolu se svým doprovodem převezme vládu
nad městem.
Vše začalo v dvacátých letech 19. století, odkdy se datují
psané zmínky o tom, že se v ulicích tehdy malého Samoboru
konaly fašnické slavnosti a že se na obecním magistrátu
konal maškarní ples. V Samoborském muzeu se například
dochoval zápisník ze zasedání zastupitelstva z roku 1828,
kdy jeden hospodský žádá o nájem městského sálu za
účelem konání fašnického plesu. Jeho žádost je doplněna
o poznámku, že sál použil již rok před tím. Toto je v podstatě
první psaný dokument zmiňující samoborský fašnik, ze
kterého je patrné, že se tento konal již v roce 1827.
Na začátku dvacátého století zažila fašnická ceremonie
zajímavé změny a tak se v roce 1906 zavedla funkce
fašnického prince, kterého na masopustní úterý čeká soud
a fašnický soudce jej odsoudí k upálení. Tradiční hadrová
loutka, která se nakonec spálí, je součástí fašniku již od
samotného začátku. V samoborském kraji se na masopustní
úterý podává slavnostní oběd, což je nejčastěji krůta s
“mlinci”, která se vydatně zallévá vínem a nakonec přichází
koblihy jako desert.
Od roku 1904 má fašnik i svoje oficiální noviny – “Sraka”. Vždy
v únoru je “Sraka” opravdovým barometrem společenských
událostí a ukazatel politických podmínek své doby. Od
časů Rakousko - uherské monarchie, přes jugoslávské státy
až po časy moderního Chorvatska zaznamenával fašnický
list místní zvyky a ironicky se vysmíval autoritám. Konání
fašniku přerušila pouze druhá světová válka a jeho tradice

Photo: Ivo Pervan

Samobor – Město masek

byla znovu obnovena teprve v roce 1965.
Karnevalová tradice má své kořeny v křesťanství. V IX. století
v dobách Řehoře Ninského bylo předepsáno, že se v pondělí
nebo úterý před Popeleční středou drží půst. Neděle před
Popeleční středou se latinsky nazývala “dominica carnis
privii” neboli bezmasá neděle a lidé ji jednoduše nazývali
karneval, respektive v překladu “bezmasí”, masopust. Kolem
XV. století se v širších kruzích půst nahradil pravě opačnými
zvyky – dobrým jídlem, zábavou, pitím a převlékáním
do masek, díky kterému je vše povoleno. Tak vznikly
karnevalové zábavy neboli masopusty. Chorvatský výraz
“poklada”, který se pro masopust používá, pochází od slova
“klasti” tj. maskovati se, přestrojovat se. Fašnik pochází
od názvu masopustního úterý, které ve starém Záhřebu
nazývali “fašnenk”.
Samobor kromě fašniku nabízí i četné další turistické
zajímavosti a je znám i díky řemeslům. V blízkosti města jsou
i Samoborské a Žumberacké pohoří, která skrývají přírodní
bohatství, kulturní a sakrální památky, archeologická
naleziště, turistické a cyklistické stezky, turistické chaty a
pohostinské objekty, ve kterých si můžete vychutnat zdejší
kuchyni založenou na starých receptech, ze kterých vyčnívají
žumberacké jehněčí, pstruzi a zvěřina.
A nakonec doporučení pro všechny, kteří navštíví Samobor
– určitě vyzkoušejte samoborské “kremšnity” (krémové řezy),
které se pravděpodobně jako jediné jedí ještě za tepla. Tato
oblíbená pochoutka se stala tradicí a jedním z ochranných
znaků šarmantního městečka, které je od centra Záhřebu
vzdáleno zhruba 20 kilometrů.
Turistické sdružení Záhřebské župy
www.tzzz.hr
Turistické sdružení města Samobor
www.tz-samobor.hr
Samoborský fašnik
www.samoborski-fasnik.com
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Gornja a Donja Stubica –
Výročí Rolnické vzpoury

Photo: Sergio Gobbo

U příležitosti výročí velké Rolnické vzpoury (Poznámka:
vedená vzpoura je v chorvatských dějinách velmi významnou
událostí a pod pojmem rolnické vzpoury je míněna tato
jedna konkrétní událost. proto se název vzpoury píše s
velkým písmenem.), slavného povstání rolníků proti
feudálům v roce 1573, Muzeum rolnických vzpour každý
rok organizuje různé aktivity. V poslední době Muzeum
spolupracuje s různými spolky a místní samosprávou a
jejich aktivity jsou spojeny pod názvem “Gubcova vzpoura
1573”. Velká rolnická vzpoura zanechala nesmazatelné stopy
v historii stubického kraje a oslavuje se již více než 30 let.
Samotné Muzeum rolnických vzpour bylo otevřeno u
příležitosti 400. výročí Rolnické vzpoury.
Letošní kulturní a zábavní program zahrnuje různé dílny
a herny pro děti a dospělé, předvedení sdružování rolníků
na čele s Matijou Gubcem a předvedení samotné Bitvy u
Stubice, což je možné díky účasti několika sdružení. Tato
vznikla iniciativou Muzea a díky jeho projektům oživování
historie. Důvody vypuknutí Velké vzpoury byly různé a
ještě dnes o nich historici vedou dlouhé diskuse, ale určitě
jedním z hlavních důvodů byly velké daně, které nevolníci
museli odvádět šlechtě.
Program bude trvat dva dny a začíná 26. února 2010 v 10
hodin v Muzeu rolnických vzpour v obci Gornja Stubica.
Obsah programu je zaměřen na srovnání života nevolníků a
šlechty a na přípravu Vzpoury. Mimo stálé expozice kostýmů
a interaktivní dílny bude návštěvníkům ukázána část života
na zámku 16. století, respektive způsob odívání, který se Před začátkem a na konci akce si mohou návštěvníci
v té době používal. Bude zde i dílna nazvaná “Obleč se prohlédnout Muzeum rolnických povstání v obci Gornja
a zatancuj” a účastníci se tak dozví něco víc o módě v Stubica.
této době (renesance), vyrobit a vyzdobit vlastní šaty nebo
tuniky a vyzkoušet si svou šikovnost ve škole renesančního Turistické sdružení Krapinsko – zagorské župy
tance vedené paní Vlastou Rittig. Na terase zámku budou www.tz-zagorje.hr
moci návštěvníci zkusit lukostřelbu. Dvorní idylu přeruší
příchod posla, který oznamuje šlechtě novinu o vzpouře Muzea kraje Hrvatsko zagorje – Muzeum rolnických vzpour
nevolníků a následuje organizovaný odchod k Gubcově www.mhz.hr
lípě. Zde se návštěvníci seznámí i s druhou stranou života
ve feudalismu – tou nevolnickou. Vzbouření rolníci se Spolek rytířů Zlatého kalichu
zde organizují a následuje jejích vyzbrojení a výcvik k boji. www.druzba-vitezova.hr
Přípravy končí lidovou veselicí v Brtiji pod Lipom v těsné
blízkosti Gubcovy lípy v obci Gornja Stubica.
14. února 2010 začíná program ve 12.00 v centru Donje
Stubice před kostel Sv. Trojstva (Sv. Trojice). Vzbouření
rolníci odsud vyráží ke statku Majsecův mlýn (Obrtnička
ulice). Zároveň se schází feudální vojsko a rolníci jsou
přinuceni ke konečné bitvě. Kolem 13.00 začne velkolepá
Bitva u Stubice, kterou předvedou členové sdružení jako jsou
Spolek rytířů Zlatého kalichu, Tahijevi puškaři, Rytíři Sv.
Jiří, Zelingradští rytíři, Beli Volk a dalších zhruba sto statistů.
Po Bitve na Majsecově statku se každé sdružení představí
vlastním programem a návštěvníci si mohou vyzkoušet
interaktivní dílny a gastronomickou nabídku selských
domácností.

Únor 2010 |

12

My ve světe

Dubrovník nedávno obsadil páté místo v on - line hodnocení
50 nejpopulárnějších evropských přímořských turistických
destinací. Žebříček byl stanoven na základě hodnocení
turistů, kteří po svém pobytu v Dubrovníku ohodnotili
padesátku tamnějších hotelů průměrnou známkou 77,88
bodů z možných 100. Z dubrovnických hotelů nejvyšší
známku získal “Hilton Imperial Dubrovnik”, který získal
vysokých 89 bodů. Podle tohoto průzkumu má nejlepší
reputaci turecké letovisko Belek. Návštěvníci ohodnotili
hotely v Beleku průměrnou známkou 80,31 bodů a nejlepší
známku získal hotelový komplex “Kaya Belek”. Na žebříčku
nejlépe hodnocených následuje nepopulárnější německé
přímořské letovisko Binz, na třetím místě je italské Sorrento
a na čtvrtém portugalský Funchal. Naopak nejhorší reputaci
získal španělský El Arenal, známé centrum nočního vyžití.
Na chvostu jsou dále Lloret de Mar na Costa Bravě, San
Antonio na Ibize a Benidorm na Costa Blanca. On - line
průzkum provedl populární britský webový portál trivago.
co.uk, který nabízí rezervační systém a možnost srovnávání
cen ve více než třech stech tisících hotelech po celém světě.
Dubrovník se nedávno ocitl na ještě jednom žebříčku
– British Airways nedávno zveřejnila předpoklad deseti
nejatraktivnějších turistických destinací pro rok 2010, mezi
které bylo zařazeno i toto město na jihu Chorvatska. V
British Airways své předpoklady založili na globálních
trendech a Dubrovník zařadili na šesté místo. Dubrovník
je jedna z pouze tří destinací v Evropě, které byly zařazeny
do první desítky. Město na jihu Chorvatska bylo přitom
popsáno jako klidné útočiště světového jet - setu. Média,
která citovala žebříček britského dopravce, uvádí, že
návštěvníky Dubrovníku očekává řada zajímavostí a každý
koutek ve městě nabízí jedinečné zážitky. Přitom média
zdůrazňují, že blízké ostrovy nabízí soukromí a díky tomu
je Dubrovník obzvlášť populární mezi hollywoodskými
hvězdami.
Na prvním místě žebříčku se uvádí jihoafrický Cape Town,
ve kterém se v červnu a červenci bude konat Mistrovství
světa ve fotbale. Z destinací na americkém kontinentu se
do první desítky dostaly New York, Las Vegas a Vancouver
a Punta cana v Dominikánské Republice. Žebříček uzavírají
Maledivské ostrovy a New Delhi.

Photo: Mario Romulić & Dražen Stojčić

Dubrovník zařazen mezi nejpopulárnější
evropské turistické destinace a
nejatraktivnější světové destinace roku 2010

Turistické sdružení Dubrovnicko – neretvanské župy
www.visitdubrovnik.hr
Turistické sdružení města Dubrovník
www.tzdubrovnik.hr
Trivago
www.trivago.co.uk
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Photo: Hotel Valsabbion
Photo: HOTEL VILLA ANNETTE

Britský Times nedávno zařadil Chorvatsko mezi desítku
světových destinací pro stylový útěk od každodenních
starostí pro příští desetiletí. Chorvatsko ne na seznamu našlo
ve společnosti Londýna a Anglie, Paříže, Berlína, Sicílie,
Řecka, Švýcarska, New Yorku, Kanady, Kuby, Turecka,
Maroka, Sýrie, Dominikánské republiky, Zanizibaru, Srí
Lanky, Indie, Puerto Rica, Libanonu, Peru, Abu Dhabi,
Kambodže a Fidži. Při popisování Chorvatska autorka
Susan d’Arcy uvádí, že se jaderské ostrovy staly neuvěřitelně
“trendy” a jsou velmi žádané. Nejsevernější poloostrov Istrii
pak popisuje jako nové Toskánsko.
Ve svém článku autorka obzvlášť chválí Istrii, její svahy s
cypřiši a “malebná” městečka na vrcholcích kopců. Jako
pionýr nového stylu mezi ubytovacími zařízenímí připadá
autorce pulský boutique - hotel Valsabbion, Vila Anette v
Rabci a rovinjský hotel Monte Mulini. Při té příležitosti
zmiňuje autorka i letecké spojení společnosti Ryanair do
Puly.
Hotel Valsabbion se nachází v Písečné zátoce u Puly, 12
kilometrů od pulského letiště. Hotel má deset pokojů
rozdělených do čtyř kategorií (premiér, family, superior a
classic), zdravotní spa, ve které se nabízí i služby estetické
medicíny, bazén a fitness. Kromě svých skvělých služeb je
Valsabbion výjimečný i díky své proslavené restauraci, která
již několik let získává ocenění prestižních gastronomických
průvodců jako jedna z nejlepších chorvatských restaurací.
Vila Annette v Rabci leží v chráněné oblasti části svahu,
který se tyčí nad rabackým zálivem a nabízí překrásný
výhled na tuto část Kvarneru a na ostrovy Cres, Lošinj a
Unije. Vila nabízí ubytování ve třech apartmánech – classic,
comfort a family, výbornou restauraci, nekrytý bazén a
středomořskou zahradu.
Rovinjský hotel Monte Mulini ve svých 99 pokojích a 14
apartmánech nabízí pohodlí domova v prostředí exkluzivity
a luxusu. Všechny pokoje a apartmány skýtají výhled
na moře a malebný záliv obklopený zelení chráněného
lesoparku Zlatni rt (Zlatý mys). V rámci hotelu je i wellnes
centrum ve třech podlažích koncipovaný jako spojení
středomořské atmosféry, umění a designu, dále jsou zde
dvě restaurace Wine Vault a Mediterraneo. První uvedená
restaurace hostům nabízí eno - gastronomický zážitek, který
spojuje tradiční francouzskou kuchyni a bohatý vinný lístek
s více než 550 různými značkami vín z Chorvatska i ze světa.
Druhá restaurace přináší do Rovinje speciality pocházející
z Řecka, Španělska, Libanonu a severní Afriky.

Photo: Hotel Monte Mulini

Britský Times zařadil Chorvatsko mezi
žádané destinace příštího desetiletí

Turistické sdružení Istrijské župy

Vila Annette

www.istra.hr

www.villaannette.hr

Valsabbion

Hotel Monte Mulini

www.valsabbion.hr

www.montemulinihotel.hr
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Restaurace “Plavi podrum” (Modrý sklep) v městečku
Volosko nedaleko Opatije nedávno získala mezinárodní
prestižní cenu “Five Star Diamond Award” organizace
American Academy of Hospitality Sciences.
Jedná se o mezinárodní síť exkluzivních profesionálů
působících v luxusním sektoru, které předsedá miliardář
Donald Trump a samotnou cenu založil legendární zpěvák
Frank Sinatra. Mezinárodní představitel American Academy
Vladimir Kraljević podotknul, že hodnotitelé navštívili
Plavi podrum dvakrát, vždy inkognito. Poté co Donald
Trump schválil cenu, restaurace ve Volosko se stala jedinou
chorvatskou restaurací, která se dostala do společnosti
restaurací, jež vedou světová jména gastronomie jako jsou
Ferrano Adria, David Burke nebo Jean Georges.
“Touto cenou jsme se stali součástí světové sítě luxusu, který
se profiluje pouze skrz opravdovou kvalitu”, říká majitelka
restaurace Plavi podrum Danijela Kramarić, která zdůraznila
100 let tradice restaurace.
American Academy of Hospitality Sciences uděluje ceny
v oblasti cestování, gastronomie, luxusních výrobků a
služeb již od roku 1949. Sídlo organizace je v New Yorku a
organizuje se do mezinárodních odborů. Jednotliví zástupci
po celém světe podávají nominace a zvláštní odbor uděluje
ceny. Cena “Five Star Diamond Award”, respektive pět
hvězdiček, se uděluje restauracím, spa centrům, ozdravným
centrům, leteckým společnostem, lodím určeným k
okružním plavbám, automobilům, restauracím a kuchařům.

Photo: Goran Kovačić

Volosko – Plavi podrum získal mezinárodní
cenu “5 Star Diamond Award”

Turistické sdružení Přímořsko – goranské župy
www.kvarner.hr
Turistické sdružení města Opatija
www.opatija-tourism.hr
American Academy of Hospitality Sciences
www.stardiamondaward.com
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Kontakty
Kroatische Zentrale für Tourismus

Croatian National Tourist Office

e-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

e-mail: cntony@earthlink.net

Rumfordstr. 7, 80469 MÜNCHEN, DEUTSCHLAND
tel: +49 89 22 33 44
fax: +49 89 22 33 77

Kroatische Zentrale für Tourismus

Hochstr., 43, 60311 FRANKFURT, DEUTSCHLAND
tel: +49 69 238 5350
fax: +49 69 2385 3520
e-mail: info@visitkroatien.de

350 Fifth Avenue, Suite 4003, NEW YORK 10118, U.S.A.
tel: +1 212 279 8672
fax: +1 212 279 8683

Croatian National Tourist Office

2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road
LONDON W6 9ER, UNITED KINGDOM
tel: +44 208 563 79 79
fax: +44 208 563 26 16
e-mail: info@croatia-london.co.uk

Ente Nazionale Croato per il Turismo
Piazzetta Pattari 1/3, 20122 MILANO, ITALIA
tel: +39 02 86 45 44 97
fax: +39 02 86 45 45 74
e-mail: info@enteturismocroato.it

Ente Nazionale Croato per il Turismo
Via Dell’Oca 48, 00186 ROMA, ITALIA
tel: +39 06 32 11 0396
fax: +39 06 32 11 1462
e-mail: officeroma@enteturismocroato.it

Chorvatské turistické sdružení

Krakovská 25, 110 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
tel: +420 2 2221 1812
fax: +420 2 2221 0793
e-mail: info@htz.cz; infohtz@iol.cz

Office National Croate de Tourisme

48, Avenue Victor Hugo, 75116 PARIS, FRANCE
tel: +33 1 45 00 99 55
fax: +33 1 45 00 99 56
e-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Office National Croate du Tourisme

Vieille Halle aux Bles 38, 1000 BRUXELLES, BELGIUM
tel: +32 255 018 88
fax: +32 251 381 60

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

Kroatiska Turistbyrån

Kungsgatan 24, 11135 STOCKHOLM, SVERIGE
tel: +46 853 482 080
fax: +46 820 24 60
e-mail: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme

Nijenburg 2F, 1081 GG AMSTERDAM, NETHERLANDS
tel: +31 20 661 64 22
fax: +31 20 661 64 27
e-mail: kroatie-info@planet.nl

Хорвaтckoe туристическое соовщество

Краснопресненская наб. 12, подъезд 6, офис 1502 123610
МОСКВА, POCCИЯ
ТЕЛ: +7 495 258 15 07
ФАКС: +7 495 258 15 08
e-mail: htz@wtt.ru

e-mail: info-croatia@scarlet.be

Oficina de Turismo de Croacia
Calle Claudio Coello 22, esc. B, 1°C,
28001 MADRID, ESPAÑA
tel.: +34 91 781 5514
fax.: +34 91 431 8443
e-mail: info@visitacroacia.es

Horvát Idegenforgalmi Közösség

Magyar u. 36, 1053 BUDAPEST, MAGYARORSZÁG
tel/fax: +36 1 266 65 05; +36 1 266 65 33
e-mail: info@htz.hu

Kroatische Zentrale für Tourismus
Am Hof 13, 1010 WIEN, ÖSTERREICH
tel: +43 1 585 38 84
fax: +43 1 585 38 84 20
e-mail: office@kroatien.at

Chorvátske turistické združenie

Trenčianska 5, 821 09 BRATISLAVA, SLOVAKIA
tel: +421 2 55 562 054
fax: +421 2 55 422 619
e-mail: infohtz@chello.sk

Hrvaška turistična skupnost

Gosposvetska 2, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
tel: +386 1 23 07 400
fax: +386 1 230 74 04
e-mail: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus

Badenerstrasse 332, 8004 ZÜRICH, SWITZERLAND
tel: +41 43 336 20 30
fax: +41 43 336 20 39
e-mail: info@kroatien-tourismus.ch

Croatian National Tourist Bord Japan
Ark Hills Executive Tower N613
Akasaka 1-14-5, Minato-ku
Tokyo 107-0052
tel: 0081 03 6234 0711
fax: 0081 03 6234 0712
e-mail: info@visitcroatia.jp

Vydává: Chorvatské turistické sdružení
www.croatia.hr
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