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Predstavujeme
V strede pohoria Gorski kotar, vo vzdialenosti štyridsať
kilometrov mora, leží obklopená horami Ravna Gora, miesto
priťahujúce svojimi možnosťami aktívnej, predovšetkým
zimnej dovolenky stále viac turistov.
Nachádza sa v priemernej nadmorskej výške 800 metrov, v
nedotknutej prírode, kde je vzduch ešte stále čistý rovnako
ako pramenistá pitná voda. Toto miesto je rajom milovníkov
pešej i cyklistickej turistiky, ako aj všetkých vyznávačov
pobytu v prírode.
Ravnu Goru lemuje na jednej strane hora Bjelolasica s
vrchmi Višnjevac a Suhi vrh, na druhej strane zas Javorova
kosa, Kosica a celý rad menších vrchov. Okrem zaujímavej
krajiny, ponúkajú všetky do jedného možnosti aktívneho
oddychu v rámci ravnogorských turistických chodníkov s
12 hlavnými turistickými lokalitami.
Zvyšujúci záujem návštevníkov a priaznivcov športu
vzbudzujú upravené cyklistické trasy a celkom nová
kolkáreň. Ravna Gora a jej okolité osady poskytujú terény
pre zimné športy, ako sú severské lyžiarske disciplíny –
chôdza a beh na lyžiach na rovinatých úsekoch, ale aj svahy
na alpské lyžovanie, sánkovania a detské aktivity na snehu.
V Šijach, mieste neďaleko Ravnej Gory, sa nachádza malý
lyžiarsky vlek, kde si môžu rekreační prívrženci tohto športu
vychutnávať aj nočné lyžovanie.
Turisti a vychádzkári majú k dispozícii už spomenuté
turistické chodníky, križujúce širšie územie okolia Ravnej
Gory. Začínajú pri priepasti Kosica vo výške 970 metrov
nad morom a končia na najvyššom vrchole Gorského
kotaru – Bjelolasici. Chodník obchádza aj okolo Kicljevých
jám, jedného z najrozsiahlejších jaskynných systémov v
Chorvátsku, a taktiež cez okolité vrchy a pahorky Javorova
kosa, Vijenac, Turmina, Višnjevica a Bjelolasica. Turistické
trasy zahŕňajú samozrejme aj oddych na priľahlých
odpočívadlách, vyhliadkach a výletníckych atrakciách, kde
okrem oddychu návštevníci nájdu prírodné, kultúrne i
sakrálne pamiatky a zaujímavosti.
Na prejdenie celej turistickej trasy je potrebných 24 hodín
chôdze, v závislosti od vôle a zdatnosti chodcov, pričom si
ju záujemcovia môžu prejsť aj pod vedením vlastivedného
sprievodcu.
V ravnogorských reštauráciách iste radi ochutnáte aj miestne
domáce, hubárske či poľovnícke špeciality. Nájdete tu
príjemné ubytovanie a pohostinných domácich a v horských
chatách aj štipku exotiky v podobe ubytovania priamo v
prírode. Počas pobytu v Ravnej Gore navštívte ravnogorské
kultúrne pamiatky, výletnícke miesto Javorova kosa s
horskou chatkou, ktorá je podľa legendy liečivým prameňom
Božji studenac, prejdite si Ravnogorskú turistickú trasu,
cyklotrasy alebo vyhľadajte ďalšie možnosti rekreácie. V
lovisku “Višnjevica” sa Vám naskytuje možnosť poľovačky,
či už naozajstnej alebo takej, kde je Vašou zbraňou objektív
Vašej kamery alebo fotoaparátu.
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Ravna Gora – Aktívna dovolenka
a zimné radosti

Turistické združenie Primorsko - goranskej župy
www.kvarner.hr
Turistické združenie obce Ravna Gora
www.tz-ravnagora.hr
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Lokve, osada v západnej časti pohoria Gorski kotar získala
názov podľa množstva mlák a barín, ktoré sú prirodzeným
prostredím výskytu žiab. Ich obyvateľov volali posmešne
žabári, no oni si z toho vytvorili vlastnú značku, ktorá sa
na vás usmieva z každého propagačného materiálu. Žabami
majú vyzdobené dokonca aj smetné koše, a v obci existuje
aj Mźeum žiab, jediné svojho druhu v Európe. Možno v
ňom vidieť tisícky exponátov, od živých preparovaných
žiab z celého sveta až po rôzne suveníry s motívmi tohto
obojživelníka.
Môžete sa tu dozvedieť, vidieť a naučiť všetko o žabách a ich
živote, histórii žabárstva v Lokvách a love žiab všeobecne.
Okrem vivária so živými exemplármi domácich druhov žiab
a ich žubrienok sa v múzeu nachádzajú aj vzdelávacie panely,
dokumentárne filmy, video záznamy, ale aj suveníry a hračky
z rôznych krajín sveta, a dokonca aj literárne a výtvarné
diela so žabou témou. Nakoniec si môžete pochutnať na
gumenom cukríku s podobou zelenej žabky, či vyskúšať
«žabiu krv», jedinečný likér s neobyčajným názvom a
príjemnou chuťou vyrobený z lesných plodov, o ktorom
sa tvrdí, že má aj afrodiziakálne vlastnosti.
Keďže sa v Lokvách nesie všetko v znamení žaby, tak
aj rôzne miestne udalosti a podujatia sú zamerané na
oslavovanie tohto domáceho zvieratka. Na jar sa koná
Žabársky týždeň, potom Žabárske hry a Žabárska noc,
ktorej hlavnou disciplínou je súťaž v žabích skokoch, akási
„žabia olympiáda“.
Prítomnosť týchto obojživelníkov v okolí svedčí aj o jeho
zachovalosti. Preto, ak začujete žabie kŕkanie, môžete byť
spokojní.
Lokve, jedno z najstarších sídel v Gorskom kotari ležia na
úpätí hory Risnjaka, a hoci sú neďaleko prímorského pásma,
podnebie územia, ktoré ich obklopuje, je výrazne horské
– letá sú tu krátke, osviežujúce a v porovnaní s dlhšími a
ostrými zimami s hojnosťou snehových zrážok, aj príjemné.
Z potenciálnych turistických zaujímavostí ponúka toto
územie Lokvarsko jezero. Hoci ide o umelo vytvorené jazero,
ktoré vzniklo výstavbou hrádze v roku 1954, dokonalo sa
začlenilo do prírodného prostredia ktoré ho obklopuje.
Jazero poskytuje úžitok všetkým milovníkom športovorekreačných aktivít. Konali sa na ňom I. Majstrovstvá sveta
v podvodnej orientácii, ale aj množstvo medzinárodných
veslárskych regát a od augusta 1978 sa tu každoročne koná
aj tradičné stretnutie horských turistov, cyklistov a ďalších
účastníkov pod názvom
«POJ» a «BOJ» (Peši a Bicyklom Okolo Jazera). Jazero je
pravou výzvou pre milovníkov rybolovu. V roku 1973 tu
bol ulovený najväčší jazerný pstruh na svete s hmotnosťou
25,40 kilogramu. V jazere sa vyskytujú aj lipne, kapry, karasy
a ďalšie rybie druhy. Lesopark Golubinjak je prekrásne
miestu na vychádzku a relaxáciu a jeho zaujímavosťou je
bezpochyby aj najväčšia jedľa v celom Gorskom kotari. Táto
kráľovná lesa je stará 250 rokov. vysoká 37 metrov a široká
140 centimetrov.

Photo: Milan Babić

Lokve – Žaba ako domáci miláčik

K atrakciám patria aj dve jaskyne: Ledena a Golubinja, ako
aj kamenný otvor v skale zvaný Paklena vrata (Pekelné vráta).
Okrem prechádzok nádhernou prírodou je lokvarský kraj
príťažlivý aj pre cyklistov, ponúka im niekoľko upravených
cyklotrás s dĺžkou od 10 do 35 km.
Turistické združenie Primorsko - goranskej župy
www.kvarner.hr
Turistické združenie obce Lokve
www.tz-lokve.hr
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Hlavné mesto Chorvátska obohatilo nedávno svoju
turistickú ponuku projektom «Zagreb Inside», skrývajúceho
za svojím názvom dve nové tematické prehliadky chorvátskej
metropoly: «Ženská strana Záhrebu» a «Hovoríte po
chorvátsky ?» («Do you speak Croatian?»). Projekt iniciovali
Dora Fila a Iva Čaleta, dve profesorky jazykov pracujúce
zároveň ako turistické sprievodkyne.
Prvou zastávkou prehliadky je Manduševac, kde si môžu
turisti vypočuť legendu o dievčati Mande. Nasleduje
katedrála, pred ktorou sa dozvedia o chmúrnej dobe
inkvizície a poslednej upálenej bosorke v Európe, ktorú
takto popravili práve v Záhrebe. Na trhovisku Dolac turisti
sa návštevníci zoznámia s legendárnymi tetuškami, ale aj so
životom prvej chorvátskej novinárky, Marije Jurić Zagorke.
Prehliadka pokračuje po Tkalčićovej ulici, Krvavom moste
a ku Kamennej bráne, na ktorých sa hovorí okrem iného
aj o športových úspechoch lyžiarky Janice Kostelićovej a
veľkých chorvátskych umelkyniach ako boli Milka Trnina
či Mija Čorak Slavenska.
A zatiaľ čo Iva umožňuje návštevníkom objaviť «Ženskú
strana Záhrebu», respektíve ich zoznámi so známymi
či menej známymi Záhrebčankami, ktoré každá svojím
spôsobom zanechali svoju stopu v dejinách mesta, Dora
im vo svojej jeden a polhodinovej prehliadke nazvanej
«Hovoríte po chorvátsky ?» predstaví neobyčajným spôsobom
mesto Záhreb, ale i chorvátsky jazyk. Prezradí nám, že je
v Záhrebe normálne posedieť si pri káve hodinu a pol, učí
záujemcov ako si objednať kávu, povedať «volim te» - mám
ťa rád, «dobar dan» - dobrý deň, «kako si» - ako sa máš
a ďalších 20 chorvátskych slov, ale aj napísať svoje meno
prvým chorvátskym písmom, hlaholikou. Počas prehliadky
najvýznamnejších pamiatok mesta sa jej účastníci dozvedia
prečo sa Záhrebčania pozdravujú «bok». V súčasnosti sa tieto
prehliadky konajú raz týždenne, konkrétne »Ženská stránka
Záhrebu« v piatok a «Hovoríte po chorvátsky?» v sobotu.
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Záhreb – Objavte «ženskú stránku
Záhrebu» a naučte sa po chorvátsky

Turistické združenie mesta Záhreb
www.zagreb-touristinfo.hr
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Turistické združenie Šibenicko - kninskej župy
www.sibenikregion.com
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Rokovi dvori, nedávno dokončený projekt v Trbounjoch,
blízko Drniša, sú jedným z najvydarenejších príkladov
rurálnej kamennej architektúry v Chorvátsku. Výstavba
reprezentatívneho komplexu začala pred dvoma rokmi na
mieste zrúcaných kamenných domčekov. Štyri opustené
kamenné domy spojili do jedného komplexu, zvonku
obnovené do najmenších podrobností z pôvodného
domáceho kameňa a zvnútra rešpektujúc ducha tradície
avšak aj s vymoženosťami ktoré charakterizujú nároky a
potreby modernej doby.
Prekrásne kamenné stavby sú opásané 320 metrov dlhým
kamenným múrom suhozidom a mimoriadna pozornosť sa
venovala záhradnej kultúre, takže sa napríklad tráva dovážala
v baloch až zo Slavónska. Celý statok bol zrealizovaný v
úzkej spolupráci s reštaurátormi a pamiatkármi, s cieľom
maximálne zachovať jeho pôvodné vlastnosti. Nakoniec
vznikol vrcholný kamenný komplex ponúkajúci vo vnútri
všetok potrebný komfort. Do celkovej koncepcie zapadli
aj vinohrad, bazén a tenisový kurt.
Rokovi dvori prekonávajú svojou veľkosťou a komfortom
podobné objekty na Istrii, pričom sa ráta predovšetkým
so zahraničnou klientelou. V ich luxuse sa môže naraz
ubytovať desiatka osôb, ktoré majú k dispozícii 480 metrov
štorcových obytného priestoru. Dom sa prenajíma výhradne
vcelku, s úmyslom ponúknuť hosťom okrem ubytovania aj
komplexné služby, od privítania na letisku po služby podľa
želania, ktoré zahŕňajú aj šoféra a skipera na atraktívne výlety.
Rokovi dvori sa nachádzajú pri vstupe do Národného
parku Krka a v blízkosti sa nachádzajú aj Kláštor Krka,
františkánsky kláštor Visovac a Skradinski buk a v okruhu
20 kilometrov aj mestá Šibenik, Vodice a najväčší perejový
komplex v Chorvátsku - Manojlovački slapovi. Za necelú
hodinu jazdy sa dá dostať k národným parkom Plitvice,
Paklenica a Severný Velebit. Na dosah ruky sú more a
súostroovie Kornati, kde si môžu milovníci morského
rybolovu užívať aj tzv. big game fishing. Na druhej strane,
v tyle Rokovih dvorov, sa týči hora Promina.
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Trbounje – Rokovi dvori

Mesto Drniš
www.drnis.hr
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V jadranskom archipelágu zloženom zo 1244 ostrovov,
ostrovčekov a skalných hrebeňov bolo začiatkom 19. storočia
vybudovaných 48 majákov, pričom sa v rámci majákov na
pustých miestach uprostred morskej hlbočiny stavali aj
domčeky, kde ich správcovia celé roky prebývali spolu so
svojimi rodinami.
Dnes sú niektoré z jadranských majákov obnovené, pričom
11 je prispôsobených na pobyt turistov utekajúcich od
preľudnených pláží a hľadajúcich za múrmi majákových
objektov pokoj a súkromie. Niekoľkodňový pobyt v samote
ďaleko od zhonu civilizácie je snom každého pracovne
vyťaženého človeka, pričom pobyt v apartmánoch na
majákoch ponúka kombináciu dobrodružstva robinzonskej
turistiky a estetického zážitku malebného belasého Jadranu.
Jedným z najkrajších majákov na Jadrane je podľa názoru
mnohých Veli Rat, ležiaci uprostred krajiny plnej bujnej
mediteránskej vegetácie lemujúcej biele pobrežie a
krištáľovo čisté more na Dugom otoku. Pravdepodobne
kvôli veľkolepému pohľadu ktorý sa otvára zo 40 metrov
vysokej majákovej veže získal prívlastok vrátnika Dalmácie.
Veli Rat sa dá, tak ako aj majáky Savudrija, Rt Zub a Struga,
navštíviť aj v zime, pretože má nainštalované kúrenie.
Maják bol postavený v roku 1849 na severozápadnom
myse Dugeho otoka, 35 kilometrov západne od Zadaru.
Vo vzdialenosti 3 kilometrov sa nachádzajú osady Veli
Rat, Verunić a Polje, zatiaľ čo do trajektového prístavu v
Brbinji je to 20 kilometrov. V majáku sa nachádza vybavený
štvorposteľový a trojposteľový apartmány a dá sa k nemu
dostať motorovým vozidlom. Cestné spojenie s uvedenými
osadami umožňuje aj každodenné zásobovanie potrebnými
potravinami. Ak by ste si popri krásach Veleho Ratu chceli
spoznať aj Národný park Kornati a neďaleký park prírody
Telaščica, môžete na takýto výlet vyraziť zo Sali na druhej
strane Dugeho otoka.
V strede južnej časti ostrova Lastovo, na začiatku zátoky
Skrivena luka sa nachádza mys Sruga, na ktorom bo v
roku 1839 vybudovaný rovnomenný maják s kapacitou 15
osôb. Lastovo je slabo obývaný ostrov vzdialený od Splitu
a Dubrovníku rovnako 55 námorných míľ, pričom ide o
súostrovie pozostávajúce s viac než 40 ostrovov, ostrovčekov
a skalných hrebeňov. Maják leží v nadmorskej výške 70
metrov, na samom okraji strmého zrázu, z ktorej sa naskytuje
výnimočný pohľad na otvorené more. Prekrásne vyhliadky
a jednoduchý prístup k moru cez borovicový les zo severnej
strany majáka dodávajú tomuto turistickému miestečku
veľkú príťažlivosť.
Ostrov Sušac, mimo plavebných koridorov, leží 23
námorných míľ južne od ostrova Hvar a 13 námorných míľ
od ostrova Lastovo. Okolo ostrova sa rozprestiera nedozierna
morská hlbočina, vytvárajúca jedinečný pocit oddelenosti od
ostatného sveta. Tento dojem je tu dokonca silnejší než na
Palagruži, z ktorej sa niekedy dá zazrieť talianske pobrežie.
Pri pohľade s diaľky nás Sušac môže zmiasť optickým
klamom, vďaka ktorému pôsobí akoby išlo o dva ostrovy.
Maják Sušac bol postavený v roku 1878 na najvzdialenejšom
južnom výbežku ostrova, ktorý je mimoriadne strmý a jeho
útesy sa zvažujú do hlbokého a priezračného mora, ktoré
po vetre bora umožňuje viditeľnosť až do hĺbky tridsiatich
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Majáky – strážcovia Jadranu

metrov. Juhovýchodná strana ostrova sa mierne zvažuje k
moru a oplýva hojnosťou zátok a vychádzkových chodníkov.
Budova majáka sa nachádza vo výške 100 m a naskytuje
sa z nej výhľad na nekonečné morské horizonty. Sama
budova je kamenný jednoposchodový objekt s dvoma
štvorposteľovými apartmánmi.
Maják Palagruža postavený v roku 1875 na rovnomennom
ostrove uprostred Jadranského mora, medzi talianskym
a chorvátskym pobrežím, 68 námorných míľ južne od
Splitu a 26 námorných míľ južne od ostrova Lastovo. Ide o
najvzdialenejší chorvátsky ostrov výnimočnej krásy a bohatej
histórie. Budova majáka sa nachádza v strede ostrova vo
výške 90 metrov, takže tento objekt neodporúčame osobám
v staršom veku, či osobám so slabším zdravím. Priestorná
budova má vo vnútri dva štvorposteľové apartmány. More
v okolí Palagruže je najbohatším rybolovným teritóriom
na Jadrane, avšak individuálne potápanie je tu zakázané.
Maják Porer bol vybudovaný v roku 1833 na rovnomennom
ostrovčeku, juhozápadne od južného mysu Istrijského
polostrova. Ostrovček je skalným útesom širokým 80 m,
vzdialeným od pevniny a osady Premantura 2,5 kilometra.
Veža vysoká 35 metrov sa nachádza v strede kamennej budovy
majáka a je zo všetkých strán obklopená jeho hospodárskymi
a obytnými priestormi. V blízkosti možno nájsť dve pekné
zátoky s ostrovčekmi. Kamenná budova je prízemným
objektom s betónovým dvorom a dvoma štvorposteľovými
apartmánmi.
Maják Sveti Ivan, postavený v roku 1853, sa nachádza v
najvysunutejšom ostrovčeku malého archipelágu pred
mestom Rovinj. Je to holý skalný hrebeň s relatívne miernym
brehom a plytkým okolitým morom, vďaka čomu je Sveti
Ivan zaujímavý aj pre novodobých robinzonov s malými
deťmi. Veža majáka, z ktorej sa naskytuje prekrásny pohľad,
je vysoká 23 metrov, a v samotnom objekte sa nachádzajú
dva štvorposteľové apartmány.
Maják Sveti Petar postavili v roku 1884 na rovnomennom
polostrove, ktorý sa nachádza pri vstupe do Makarskej, v
blízkosti jednej z najkrajších pláží na Jadrane. Maják je
od centra Makarskej vzdialený len 20 minút chôdze, 85
kilometrov od splitského letiska. Kamenná budova majáka
je prízemná a obsahuje jeden päťlôžkový apartmán. Priestor
majáka často navštevujú hostia ubytovaní v Makarskej,
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takže v sezóne nie je miestom poskytujúcim úplný pokoj
a súkromie. Maják je totiž súčasťou prímorskej promenády,
takže priestor okolo majáka a pláž pred ním pravidelne
navštevujú kúpajúci sa a okoloidúci turisti.
Ostrovček Prišnjak je vzdialený len tristo metrov od
západného pobrežia ostrova Murter. V roku 1886 na ňom
postavili maják, aby sa kapitáni ľahšie orientovali pri plavbe
z juhu na sever Murterským archipelágom. Okolité more
oplýva veľkým bohatstvom rýb a budova majáka je od pláže
vzdialená iba 15 metrov. Je križovaný bielymi kamennými
medznými múrikmi suhozidmi s občasnými borovicovými
lesíkmi. Prišnjak je najkrajší z murterských ostrovov. Maják
disponuje priestorným apartmánom a veľkou kamennou
terasou. Je obklopený borovicovým lesom a predstavuje
ideálne miesto na športovo-relaxačnú dovolenku. Pobyt
na Prišnjaku je rovnako zaujímavý tak na jar, kedy je
ideálny na športovú rybačku, ako aj v lete, kedy si tu
možno vychutnávať teplé more a hviezdne noci, a na jeseň
ktorú zdobia najkrajšie západy slnka spomedzi ostrovov
za Kornatmi. V blízkosti sa nachádza celý rad malých
ostrovčekov, pričom je Národný park Kornati vzdialený
len 6 námorných míľ.
Maják Savudrija postavili v roku 1818, je to najstarší maják
na Jadrane, a zároveň najsevernejší chorvátsky maják, ležiaci
pri hraniciach so Slovinskom a len 56 kilometrov južne od
talianskeho Terstu. Najbližším turistickým strediskom je
známe mesto tenisu - Umag, vzdialený od Savudrije iba 9
kilometrov, a objekt je dopravne dobre prepojený s okolím.
Maják je vysoký 36 metrov. Návštevníkom je k dispozícii
jeden apartmán pre 4 osoby. More je vzdialené 30 metrov,
a v okolí objektu sa nachádzajú viaceré reštaurácie.
Maják Rt Zub postavili už v dávnom roku 1872 na polostrove
Lanterna. Od Poreču na jednej a Novigradu na druhej strane
ho delí len približne 13 kilometrov. Sám polostrov Lanterna
leží medzi dvoma zálivmi, Tarska a Lunga, ktoré sú oba
známe peknými kamienkovými plážami vhodnými na detské
hry. Budova majáka je kamenná stavba vzdialená od mora
len 10 metrov, obrastená bujným rastlinstvom. Nachádza
sa v nej jeden apartmán pre 6 osôb. Budova pozostáva z
prízemia a prvého poschodia a obklopená je ohradeným
dvorom. Blízkosť Poreča, známeho kultúrneho centra
(Eufráziova bazilika je zapísaná na zozname kultúrneho
dedičstva UNESCO) a Novigradu s jeho množstvom
športovo-rekreačných možností a jachtovým prístavom,
ponúka hosťom veľký výber rozmanitých aktivít, reštaurácií,
taverien a ďalších príležitostí k zábave.
Preto je tento maják jedinečný – hoci je ľahko dostupný
všetkými dopravnými prostriedkami, ubytovanie v ňom
zaručuje pokojnú a bezpečnú dovolenku, takže sa hodí aj
na dovolenku rodín s malými deťmi.
Plovput
www.plovput.hr
www.lighthouses-croatia.com
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Ostrov Cres je najväčším jadranským ostrovom, ležiaci v
severnej časti Kvarnerského zálivu. Na juhu, v Osore, je
spojený zdvíhacím mostom s ostrovom Lošinj. Pobrežie
tohto 66 kilometrov dlhého ostrova je členité a bohaté na
zátoky a kamienkové pláže v západnej i východnej časti,
zatiaľ čo severná a východná časť sú ovenčené strmými
nehostinnými útesmi. Zvláštnosťou ostrova je sladkovodné
jazero Vransko jezero, ktorého hladina je nad úrovňou a dno
pod úrovňou mora (až 74 metrov). Jazerná voda je kvalitná a
vhodná na pitie, naviac patrí k najčistejším v Európe, a preto
je prístup k jazeru prísne zakázaný. Severná časť ostrova Cres
je bohatá na lesy s prevládajúcim dubom plstnatým, hrabom,
brestom a gaštanom, kým v jeho južnej časti dominujú
pasienky a husté macchie. Výskumy dokázali prítomnosť
1100 rastlinných druhov, z ktorých je 939 autochtónnych.
Na ostrove je zvlášť pekne na jar, kedy príroda bujnie a
vzduchom sa šíria aromatické vône liečivého rastlinstva.
Jedným z najlepších dôkazov čistoty mora cresského
akvatória sú spoločenstvá delfínov. Predpokladá sa, že tu
žije od 100 do 150 delfínov.
Na strmých a neprístupných častiach východného pobrežia,
ktoré sú ornitologickým parkom prírody, si našiel jedno
zo svojich posledných útočísk veľmi vzácny vták – sup
bielohlavý.
Antický názov Cresu a Lošinju bol Apsyrtides Nesoi alebo
Osorské ostrovy, keďže do vyhĺbenia Osorského kanála šlo
vlastne o jeden ostrov.
Mesto Cres je opevnené mesto, ktoré vyrástlo na západnom
pobreží ostrova pod ostrovným horským masívom tam, kde
sa nachádzalo prehistorické opevnenie a antická pevnosť
(Crexa, Crepsa). Cres je obývaný od prehistorických čias,
o čom svedčia hradby z toho obdobia, no plný rozkvet
zažil až v stredoveku. Jednou z najvýznamnejších kultúrnohistorických pamiatok mesta je palác rodiny Petris
(Petrićovcov) z 15. storočia. Je to vlastne najstarší patricijský
palác v ranogotickom slohu, ktorý Cresania nazývajú Arsan,
a v súčasnosti v ňom sídli múzeum.
Jedným z najzaujímavejších a najzvláštnejších miest na
ostrove sú určite Lubenice, ležiace na útese, vo výške 382
metrov nad morom. Kamenný hrad, respektíve pevnosť,
je drahokamom chorvátskej rurálnej architektúry. Je to
malebné sídlo so stredovekými pamiatkami a starými
kamennými domami postavenými špirálovite v troch
líniách na vápencovom horskom hrebeni. Popri zvyškoch
pevnostného systému a niekoľkých sakrálnych stavbách je
zvláštnosťou tohto miesta aj jedinečný pohľad na more a
zátoku Sv. Ivana (Sv. Ján) s prekrásnou kamienkovou plážou.
Beli je, jednou z najstarších a v minulosti aj najvýznamnejších
cresských osád.
Urbanistické sídlo akropolového typu leží na vysokom
svahu nad východným pobrežím severnej strany ostrova. V
osade pôsobí Ekocentrum «Caput Insulae», ktoré sa zaoberá
ochranou prírodnej rozmanitosti a kultúrno-historického
dedičstva ostrova, vykonávajúc aj integrálnu ochranu supov
bielohlavých.

Photo: Braslav Karlić

Cres – Najväčší jadranský ostrov

Osada Martinščica je relatívne mladá a nachádza sa v
najmiernejšom úseku cresského pobrežia, pri rozľahlom
zálive otvorenom na juhozápad. Pekne upravená osada s
množstvom mediteránskeho rastlinstva sa orientuje výhradne
na rodinnú a kempingovú turistiku. Pri nádherných plážach
na sever od osady sa dá nájsť veľké množstvo možností na
kvalitnú a aktívnu dovolenku uprostred nedotknutej prírody.
V južnej časti Valunského zálivu medzi dvoma prekrásnymi
kamienkovými plážami leží Valun, malebná prímorská
osada rozkladajúca sa okolo malého prístavu, ktorá sa tiež
zameriava na kempingovú a rodinnú turistiku.
Popri mnohých apartmánov v súkromí sú návštevníkom
k dispozícii aj dva hotely Kimen v Crese a Zlatni lav v
Martinščici, ako aj štyri autokempy v Crese, Martinšćici,
Belom a Valune.
Turistické združenie Primorsko - goranskej župy
www.kvarner.hr
Turistické združenie mesta Cres
www.tzg-cres.hr
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Hum je so 17 obyvateľmi najmenšie mesto na svete, zapísané
do Guinnessovej knihy rekordov. Najmenšie mesto sveta
sa nachádza v srdci Istrie. Nachádza sa v buzetskom okrese,
vzdialené 14 kilometrov od okresného mesta Buzet. Dá
sa doň prísť autom, výletným autobusom, no mnohí
prichádzajú aj peši, aby si lepšie prezreli zaujímavosti a zažili
krásy krajiny. Najzaujímavejšia cesta vedie jednoznačne cez
tzv. Aleju glagoljaša (Alej hlaholitov), ktorou sa myslí cesta
medzi Ročom a Huma
m, lemovanú veľkými kamennými pamätníkmi, ktoré
pozdĺž okolitých polí predstavujú jednotlivé písmená
hlaholickej abecedy. Začína Stĺpom Čakavského parlamentu,
postaveným v roku 1977 a končí mestskou bránou v Hume.
Hum totiž býval jedným z najznámejších centier hlaholictva
už od 11. storočia. Hlaholika sa tu používala ešte aj začiatkom
20. storočia, a v dnešnej dobe je tu zastúpená v meste aj
širokom okolí na starých hlaholických pamiatkach, ale aj
pamätníkoch z nového obdobia.
Svoj dnešný vzhľad získava Hum už v stredoveku, respektíve
v 11. storočí. V tých časoch vznikol na pozostatkoch starej
pevnosti Humský kaštieľ a okolo neho prvý rad domov
budúceho mestečka. Celá Istria bola v tomto období súčasťou
veľkej Franskej ríše. Markgráf Ulrich I. dal v hraničných
oblastiach svojej ríše obnoviť a vybudovať rad obranných
hradov, medzi ktoré patril aj tento v Hume. V roku 1102
dáva Ulrich II. mesto Hum a niektoré ďalšie kaštiele do
vlastníctva akvilejskému patriarchovi. V darovacej listine sa
uvádza názov «castrum Cholm» (podľa starého chorvátskeho
názvu Hlm), ktorý predstavuje prvú písomnú spomienku
Huma v jeho dlhej histórii. Tým sa začínajú dejiny Humu
ako pevnosti. Až do 17. storočia sa v historických prameňoch
spomína Hum ako “castrum”, čo znamená pevnosť, a dnes
je Hum samostatnou mestskou pamiatkovou rezerváciou a
jedným z vzácnych zachovaných príkladov urbanistického
rozvoja vo vnútri mestských hradieb z raného stredoveku.
Od jeho vzniku sa až do súčasnosti sa pred mestskými
hradbami takmer nič
nebudovalo, osada zostala ohraničená plánom, ktorý
vznikol už v ranom stredoveku.
V Hume sa zachovali fresky vytvorené v druhej polovici
12. storočia, keď mesto patrilo Akvilejskému patriarchovi,
ktorý pravdepodobne ich vytvorenie sám objednal. Autor
fresiek nie je známy, no úroveň diela svedčí o tom, že išlo
o výnimočne talentovaného vrcholného umelca a znalca
freskového maliarstva. Humské fresky sú jedinečným
umeleckým dielom, s ktorým sa nedajú porovnať žiadne
podobné diela na Istrii, ani v širšom regióne. Sú namaľované
v duchu románskeho umenia západnej Európy, ale aj pod
vplyvom byzantského maliarstva. V románskej kaplnke
sv. Jerolima (sv. Jeroným) na humskom cintoríne sa zas
čiastočne zachovali veľmi staré nástenné maľby vysokej
umeleckej hodnoty.

Photo: Milan Babić

Hum – Najmenšie mesto na svete

Turistické združenie Istrijskej župy
www.istra.hr
Turistické združenie mesta Buzet
www.tz-buzet.hr
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V Lonjskom poli, jednom z najväčších prirodzených
záplavových oblastí v tejto časti Európy, bohatom na
flóru a faunu, sa skrýva perla architektonického dedičstva
- posávska dedina Krapje. Leží na ľavom brehu rieky Sávy,
neďaleko mesta Jasenovac. Milovníkom historického
dedičstva ponúka nevyčerpateľné možnosti obdivovania
a skúmania tradičnej architektúry typickej pre stredné
Posávsko, kvôli čomu bola v roku 1995 vyhlásená za Osadu
architektonického dedičstva. Dedina sa odvtedy môže pýšiť
titulom európskej kultúrnej pamiatky A-kategórie.
Krapje, leží v bohatom lovnom a rybolovnom území,
ktorému vďačí aj za svoj názov (krap je jeden z chorvátskych
názvov pre kapra), lemovanom riekou Sávou a radmi domov,
z ktorých sú niektoré staré takmer dvesto rokov. Svojich
návštevníkov iste nadchne malebnosťou a mimoriadnou
ekologickou zachovalosťou, pretože sa v okolí nenachádza
ani jedna väčšia dopravná komunikácia. Tradičné posávske
domce sú postavené metódou horizontálneho ukladania
dubových trámov spájaných drevenými klinmi a predstavujú
vrchol chorvátskej ľudovej drevenej architektúry. Kvôli
nebezpečenstvu záplav sa domy pôvodne budovali zdvihnuté
na drevených alebo kamenných stĺpoch, ktoré neskôr
vystriedali základy z pálenej hliny. Aj pôvodné strešné
pokrývky z tŕstia, pšeničnej či ražnej slamy alebo šindľov
vystriedali začiatkom 20. storočia klasické pálené škridle.
Malebnosť domov zvýrazňujú kryté vonkajšie schodiská,
staré pavlače, ochranné striešky a bohato zdobené detaily
ohrád a stĺpikov, rezbárske ornamenty okenných rámov a
pozdĺžnych nosných trámov, ako aj ploty a ohrady drevených
prízemných a poschodových budov. Drevenice bývali
najčastejšie otočené užšími priečeliami smerom k ceste, zatiaľ
čo vo dvore sa nachádzali hospodárske stavby rozličného
zamerania – stajne, senníky, sušiarne, šopy, chlievy, koše
na ukladanie kukurice, kuríny a pod. Turistické možnosti
osady si uvedomilo aj miestne obyvateľstvo, ktoré ponúka
výletníkom turistické atrakcie v podobe obdivovania a
spoznávania tohto neobyčajného, pôvodného prostredia. K
turisticky aktívnym domácim obyvateľom patrí aj rodina
Palaićovcov, na vidieckom hospodárstve ktorej sa nachádza
vlastivedné múzeum – etnologicky vzácny dom z roku 1912
v zachovanej pôvodnej podobe a autochtónnymi tradičnými
predmetmi.
Pri vstupe do dediny sa nachádza informatívne a edukatívne
centrum, v ktorom pracovníci Parku prírody zoznamujú
početných návštevníkov s kultúrnym odkazom a bohatou
históriou tohto kraja.
Obdivovanie starobylej drevenej architektúry, umožňujúcej
príjemné a zdravé trávenie dovolenky a poznávanie folklóru
a tradičného staviteľstva Posávska nie je to jediné, čo môže
Krapje svojim návštevníkom ponúknuť. Neďaleko osady sa
nachádza prastaré rameno rieky Sávy, Krapje-djol, vyhlásené
v roku 1963 za prvú chorvátsku ornitologickú rezerváciu. Je
známe ako miesto výskytu chránených močiarnych vtákov,
ako sú lyžičiare a volavky sivé.

Photo: Sergio Gobbo

Krapje – Osada architektonického dedičstva

Turistické združenie Sisacko - moslavinskej župy
www.turizam-smz.hr
Park prírody Lonjsko polje
www.pp-lonjsko-polje.hr
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Udalosti
Samobor, mesto v severozápadnej časti Chorvátska blízko
hranice so Slovinskom a chorvátskej metropoly Záhreb,
si už takmer dve storočia uchováva tradíciu fašiangových
sprievodov. Samoborský fašiang (chorv. fašnik) patrí
k najväčším a najstarším chorvátskym fašiangovým
slávnostiam, ktoré prerástli do moderného festivalu a stali
sa charakteristickým podujatím mesta a jeho typickým
kultúrnym bohatstvom. Túto turisticko-zábavnú udalosť
navštevuje v posledných rokoch okolo 200 000 ľudí.
Samoborský fašnik ako najväčšie a najstaršie podujatie tohto
druhu v kontinentálnej časti Chorvátska, je miestom zábavy,
veselia, satiry a spoločenskej kritiky. Zároveň je aj miestom
očisty a nádeje, že sa spálením fašnika odstráni všetko zlé a
nepodarené a nový rok bude lepší a spravodlivejší.
V Samobore sa v tom čase maskujú nielen ľudia, ale aj
samo mesto, takže jeho ulice a námestia celkom menia
svoj vonkajší vzhľad. Mesto, ktoré je inak obľúbeným
víkendovým cieľom Záhrebčanov, býva v tomto období
najveselšie – vládnu v ňom totiž neobmedzene žongléri,
mímovia, klauni a pouliční hudobníci. Popri rôznych
tvorivých dielňach, koncertoch a cirkusových akrobaciách
sa nezabúda ani na najmladších, takže sa počas festivalu v
rámci Detských fašiangov každú sobotu a nedeľu pretvárajú
ulice mesta na Stračiu promenádu.
Toho roku sa od 26. januára do 16. februára koná 184. fašiang.
Začína ako vždy vyhlásením Slobodnej fašiangovej republiky
a slávnostným odovzdaním kľúčov, ktoré od primátora
mesta preberie princ Fašnik, a prevezme tak v meste na 20
dní vládu spolu so svojou suitou.
Všetko sa začalo v dvadsiatich rokoch 19. storočia. Nemnohé
písomné dokumenty z tých čias dokazujú, že sa na uliciach
vtedajšieho malého Samoboru konala fašiangová veselica,
a na hlavnom magistráte sa uskutočňoval maškarný ples.
V Samoborskom múzeu sa uchováva napríklad zápisnica
zasadnutia obecnej rady z roku 1828, kde jeden miestny
hostinský žiada o prenajatie sály na fašiangový bál, s
poznámkou, že ju na ten účel využíval už v roku minulom.
Je to vlastne prvý písomný doklad o samborskom fašiangu,
z ktorého jasne vyplýva, že sa oslavoval už v roku 1827.
Začiatkom dvadsiateho storočia zažíva fašiangový ceremoniál
zaujímavé zmeny, takže sa v roku 1906 zavádza funkcia
živého princa fašnika, ktorý je v za prítomnosti sudcu
na javisku odsúdený na upálenie. Samozrejme, tradičná
handrová bábka, fašnik, ktorá sa v tomto kraji spaľuje, bola
prítomná na karnevaloch od ich prvých počiatkov až do
súčasnosti. V samoborskom kraji sa na fašiangový utorok
pripravuje sviatočný obed, najčastejšie morka s mlincami
(tradičná múčna príloha), ktorý sa zapíja hojnosťou vína a
ako dezert sa podávajú šišky.
Fašiang má od roku 1904 svoj oficiálny hlásnik «Sraka»
(Straka). Každý február je «Sraka» skutočným barometrom
spoločenského diania a ukazovateľom politických udalostí
svojej doby. Od čias Rakúsko-uhorskej monarchie, cez
obdobie Juhoslávie až po dnešné Chorvátsko, opisoval
fašiangový magazín dobu a obyčaje, posmievajúc sa
autoritám svojim humorom a iróniou.

Photo: Ivo Pervan

Samobor – Mesto masiek

Organizovanie samoborského fašniku prerušila až Druhá
svetová vojna, jeho tradíciu obnovili až v roku 1965.
Karnevalová tradícia má korene v kresťanstve. V IX. storočí,
v časoch ranochorvátskeho biskupa Grgura Ninského,
existoval cirkevný predpis, nariaďujúci dodržiavanie
pôstu v pondelok a utorok pred Čistou alebo Popolcovou
stredou Nedeľa predchádzajúca Popolcovej strede sa volala
v latinčine dominica carnis privii čiže, bezmäsitá nedeľa,
no ľud ju volal jednoducho karneval alebo «masopust»,
bezmäsie. Okolo XV. storočia pôst vystriedali v najširších
kruhoch celkom protichodné zvyklosti – hojnosť jedla,
zábavy, pijatiky a maškár, pod ktorými je všetko dovolené.
Poklade - chorvátske slovo pre fašiangové slávnosti je
odvodené od slovesa klať, alebo aj maskovať či prezliekať
sa. Fašnik, zas pochádza z názvu pre fašiangový utorok,
ktorý v starom Záhrebe nazývali «fašenk».
Samobor ponúka okrem fašniku aj ďalšie turistické
zaujímavosti, pričom je známy aj remeslami. V blízkosti
mesta leží Samoborské a Žumberacké pohorie, ponúkajúce
značné prírodné bohatstvá, kultúrne i sakrálne pamiatky,
archeologické náleziská, turistické a cyklistické chodníky a
horské ubytovne a pohostinské objekty, v ktorých možno
objavovať bohatú gastronomickú ponuku vychádzajúcu zo
starej kuchárskej domácej tradície, z ktorej vyzdvihnime
žumberackú jahňacinu, pstruhy a divinu.
A nakoniec ešte jedno odporúčanie všetkým návštevníkom
Samoboru – bezpodmienečne ochutnajte samoborské
krémeše, zrejme jediné krémeše na svete, ktoré sa jedia,
kým sú ešte teplé. Tento obľúbený zákusok sa stal tradíciou
a jedným zo symbolov tohto šarmantného mestečka,
vzdialeného 20 kilometrov od centra Záhrebu.
Turistické združenie Záhrebskej župy
www.tzzz.hr
Turistické združenie mesta Samobor
www.tz-samobor.hr
Samoborski fašnik
www.samoborski-fasnik.com
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Pri príležitosti výročia veľkého Sedliackej vzbury z roku 1573,
slávneho povstania proti feudálom, organizuje Múzeum
sedliackych vzbúr každoročne celý rad aktivít, združených
pod názvom «Gubcovo povstanie 1573». Veľká Sedliacka
vzbura zanechala nezmazateľnú stopu v dejinách stubického
kraja, preto si ju chorvátsky národ pripomína už vyše 30
rokov, a aj samo Múzeum sedliackej vzbury bolo otvorené
pri príležitosti 400. výročia tejto udalosti.
Tohtoročný kultúrno-zábavný program obsahuje rozličné
tvorivé dielne a hry pre deti a dospelých, a scénické
znázornenie pochodu na čele s Matijom Gubcom, ako aj
samej Bitky pri Stubici, ktoré sa uskutočnia vďaka niekoľkým
združeniam založeným z iniciatívy Múzea a jeho projektom
na oživenie historických udalostí. Dôvodov vypuknutia
Veľkej vzbury je viac a ešte aj v súčasnosti sú predmetom
polemík historikov, avšak veľké poddanské dávky, ktoré
museli nevoľníci feudálom odvádzať, sú zaiste jedným
z nich. Program trvá dva dni so začiatkom 6. februára
2010 o 10 hodine v Múzeu sedliackych vzbúr v Gornjej
Stubici a jeho obsah je zameraný na porovnanie dvorského
a nevoľníckeho života a prípravu Vzbury. Okrem prehliadky
múzea s kostýmovanými sprievodcami a interaktívnej
tvorivej dielne sa budú môcť návštevníci zoznámiť s jednou
časťou zámockého života v 16. storočí, ktorým je obliekanie.
Uskutoční sa tvorivá dielňa a tanečná škola “Obleč sa a
zatancuj si!”, pričom sa záujemcovia budú môcť dozvedieť
viac o móde v dobách magnáta Ferenca Tahiho (obdobie
renesancie), vyrobiť vlastnoručne ozdoby na šaty a tuniky, a
tí čo majú blízko k pohybovej kultúre si budú môcť preveriť
svoje schopnosti v škole renesančného tanca pod vedením
Vlasty Rittigovej. Na terase zámku sa uskutočnia cvičenia v
lukostreľbe. Dvorskú idylu preruší príchod hlásnika, ktorý
ohlási panstvu novinu o nevoľníckej vzbure, a nasleduje
presun k tzv. Gubcovej lipe, kde si budú môcť návštevníci
pozrieť aj druhú stránku feudálneho života – tú nevoľnícku.
Vzbúrení sedliaci sa organizujú a nasleduje vyzbrojovanie
nevoľníkov a ich príprava na bitku. Príprava pochodu končí
ľudovou veselicou v Krčme pod Lipou v bezprostrednej
blízkosti Gubcovej lipy v Gornej Stubici.
14. februára 2010 sa program začne o 12.00 v centre Donjej
Stubice pred kostolom Sv. Trojice. Zhromaždení vzbúrení
sedliaci sa vydávajú v sprievode k vidieckemu majetku
Majsecov mlyn v Obrtničkej ulici. Dorazí sem aj feudálne
vojsko a nevoľníci sú prinútený k ozbrojenej zrážke. Ich
úmysly sú pevné, hoci vedia, že ich pravdepodobne
čaká porážka. Okolo 13.00 sa začína veľkolepá Bitka pri
Stubici, ktorú vedú členovia viacerých združení : Spolok
rytierov Zlatého kalicha, Tahiho strelci, Rytieri Sv. Juraja,
Zelingradskí rytieri, Beli Volk v prítomnosti približne stovky
štatistov.

Photo: Sergio Gobbo

Gornja Stubica – Výročie Sedliackej vzbury

Po Bitke na Majsecovom majetku sa každé združenie
predstaví svojím programom a návštevníci sa môžu zúčastniť
aj na interaktívnych tvorivých dielňach a gastronomickej
ponuke v podaní vidieckych hospodárstiev.
Pred podujatím a po jeho skončení si budú môcť návštevníci
prezrieť expozíciu Múzea sedliackych vzbúr v Gornjej
Stubici.
Turistické združenie Krapinsko - zagorskej župy
www.tz-zagorje.hr
Múzeá chorvátskeho Zagoria – Múzeum sedliackych vzbúr
www.mhz.hr
Spolok rytierov Zlatého kalicha
www.druzba-vitezova.hr
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My vo svete

Mesto Dubrovník sa nedávno umiestnilo na piatom mieste v
on-line súťaži reputácie v konkurencii 50 najpopulárnejších
európskych turistických stredísk ležiacich pri mori. Rebríček
bol zostavený na základe hodnotení turistov, ktorí po
pobyte v Dubrovníku ohodnotili 50 tamojších hotelov v
priemere 77,88 bodov zo 100 možných. Najvyššiu známku
spomedzi dubrovníckych hotelov si odniesol «Hilton
Imperial Dubrovnik», ktorý zaznamenal vysokých 89 bodov.
Podľa spomenutého prieskumu má najlepšiu reputáciu
turecké letovisko Belek. Hostia ohodnotili tamojšie hotely
priemerne 80,31 bodov, spomedzi ktorých si najlepšie
kritiky a 90 bodov vyslúžilo hotelové centrum «Kaya Belek».
Na rebríčku najlepšie umiestnených nasleduje nemecké
dovolenkové centrum Binz, na treťom mieste talianske
Sorrento a na štvrtej priečke portugalský Funchal. Na druhej
strane najhoršiu on-line reputáciu má španielsky El Arenal,
známe centrum nočného života, a na chvoste súťažiacej
50-tky skončili s množstvom nelichotivých kritík aj Lloret
de Mar na Costa Brave, San Antonio na Ibize a Benidorm
na Costa Blance. On-line prieskum viedol populárny britský
webový portál trivago.co.uk, ponúkajúci pritom aj možnosť
rezervácie a porovnanie cien vo viac než 300 tisíc hoteloch
po celom svete.
Dubrovnik sa nedávno ocitol aj na ďalšom rebríčku, tento raz
v réžii leteckej spoločnosti British Airways, ktorá uskutočnila
prognózy v oblasti desiatich najatraktívnejších turistických
destinácií na rok 2010, medzi ktorými sa nachádza aj
mesto na juhu Chorvátska. Prognózy British Airways sa
zakladajú na globálnych trendoch, pričom Dubrovník
obsadil v ich hodnotení turistickej príťažlivosti šieste miesto.
Dubrovník patrí spolu so Štokholmom a Istanbulom k
trom európskym mestám, ktoré sa dostali do prvej desiatky.
Juhochorvátske letovisko pritom dostalo charakteristiku –
jedinečné, pokojné útočisko svetovej smotánky. Prinášajúc
top 10 britskej leteckej spoločnosti, svetové médiá uvádzajú,
že sa v Dubrovníku očakáva rad zaujímavých podujatí,
a že každý kútik mesta prináša návštevníkom jedinečnú
skúsenosť. Vyzdvihujú pritom aj okolité ostrovy, ktoré
ponúkajú súkromie, vďaka ktorému sa Dubrovník teší
veľkej popularite u hollywoodskych hviezd.
Na vrchu rebríčka najpríťažlivejších destinácií sa umiestnilo
Kapské Mesto v Juhoafrickej republike, v ktorom sa bude v
júni a júli tohto roku konať Svetový šampionát vo futbale.
Spomedzi destinácií na americkom kontinente sa do prvej
desiatky dostali New York, Las Vegas a Vancouver, ako aj
Punta Cana v Dominikánskej republike, kým na konci
poradie figurujú Maldivy a Dílí.

Photo: Mario Romulić & Dražen Stojčić

Dubrovník medzi najpopulárnejšími
európskymi turistickými destináciami a
najatraktívnejšími miestami sveta v roku 2010

Turistické združenie Dubrovnícko - neretvianskej župy
www.visitdubrovnik.hr
Turistické združenie mesta Dubrovník
www.tzdubrovnik.hr
Trivago
www.trivago.co.uk
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Photo: Hotel Valsabbion
Photo: HOTEL VILLA ANNETTE

Britské noviny Times zaradili nedávno Chorvátsko na
zoznam desiatich svetových destinácií, vhodných na útek
pred každodennosťou, a to vo vysokom štýle. Chorvátsko
sa tu nachádza v spoločnosti Londýna a Anglicka, Paríža,
Berlína, Sicílie, Grécka, Švajčiarska, New Yorku, Kanady,
Kuby, Turecka, Maroka, Sýrie, Dominikánskej republiky,
Zanzibaru, Srí Lanky, Indie, Puerto Rica, Libanonu, Peru,
Abu Dabi, Kambodže a Fidži. Autorka článku, Susan d’Arcy,
opisujúc Chorvátsko píše, že sa jadranské ostrovy stali
neuveriteľne trendovou záležitosťou, sú veľmi vychytené a
najsevernejší polostrov Istriu vykresľuje ako nové Toskánsko.
Vo svojom článku mimoriadne chváli Istriu, jej cyprusové
stráne a „chrumkavé“ mestečká na vrchu pahorkov. Ako
pionier medzi novými ubytovacími kapacitami vyzdvihuje
autorka pulský butikový hotel Valsabbion, Vilu Annette v
Rabaci s rovinjský hotel Monte Mulini. Autorka pripomína,
že do Puly sa dá letieť aj s Ryanairom.
Hotel Valsabbion leží v Piesčitej zátoke pri Pule, 12
kilometrov od pulského letiska. Hotel má desať izieb
rozdelených na štyri kategórie (premier, family, superior a
classic), liečebné kúpele ponúkajúce špecializované služby
estetickej medicíny, naviac sú tu aj bazén a fitcentrum. No,
okrem špičkových služieb a ubytovanie je hotel Valsabbion
mimoriadny aj naďaleko známou reštauráciou, ktorá už
niekoľko rokov dostáva od uznávaných gastronomických
sprievodcov ocenenia jednej z najlepších chorvátskych
reštaurácií.
Vila Annette v Rabaci leží v chránenej časti pahorku,
stojaceho nad rabackou zátokou, ponúkajúc prekrásny
panoramatický pohľad na túto časť Kvarneru a ostrovy
Cres, Lošinj a Unije. Vila poskytuje ubytovanie v troch
suitoch - classic, comfort a family, ďalej špičkový vonkajší
bazén a mediteránsku záhradu.
Rovinjský hotel Monte Mulini ponúka vo svojich 99 izbách
a 14 suitoch pohodlie domova a lesk exkluzivity a luxusu.
Všetky jeho izby a suity ponúkajú prekrásny panoramatický
výhľad na more a malebnú zátoku ovenčenú zeleňou
chráneného lesoparku Zlatni rt (Zlatý mys). V rámci
hotela sa tu na troch poschodiach nachádza aj wellnessové
centrum, koncipované ako spojenie mediteránskej pohody,
umenia a dizajnu a spolu s ním aj dve reštaurácie - Wine
Vault a Mediterraneo. Prvá svojim návštevníkom ponúka
enologicko-gastronomický zážitok spájajúci tradičnú
francúzsku kuchyňu a bohatú vínnu kartu s viac než 550
rozličných značiek z Chorvátska i zo sveta, druhá zas prináša
do Rovinju špeciality inšpirované gréckou, španielskou,
libanonskou a severoafrickou kuchyňou.

Photo: Hotel Monte Mulini

Britský Times zaradil Chorvátsko medzi
vyhľadávané krajiny ďalšieho desaťročia

Valsabbion
www.valsabbion.hr
Vila Annette
www.villaannette.hr

Turistické združenie Istrijskej župy
www.istra.hr

Hotel Monte Mulini
www.montemulinihotel.hr
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Reštaurácia Plavi podrum vo Voloskom neďaleko Opatije
získala nedávno prestížne medzinárodné ocenenie Americkej
hotelierskej akadémie (American Academy of Hospitality
Sciences) «Five Star Diamond Award».
Ide o sieť výhradných profesionálov luxusného sektoru, na
čele ktorej stojí multimiliardár Donald Trump, pričom cenu
založil legendárny Frank Sinatra. Medzinárodný poverenec
Americkej akadémie Vladimir Kraljević zdôraznil, že jej
porotcovia navštívili reštauráciu Plavi podrum dvakrát, a
to inkognito. Potom čo Donald Trump schválil ocenenie,
stala sa reštaurácia vo Voloskom jedinou chorvátskou
reštauráciou, ktorá sa môže pochváliť príslušnosťou ku
kategórii najväčších svetových reštaurácií, vedených
zvučnými menami ako Ferrano Adria, Davida Burke alebo
Jeana Georges.
Týmto ocenením sme sa stali súčasťou najluxusnejšej svetovej
siete, vyznačujúcej sa skutočnou kvalitou, vyhlásila majiteľka
Plavého podrumu Danijela Kramarićová, prízvukujúc, že
sa reštaurácia zakladá na svojej viac než 110 ročnej tradícii.
Americká hotelierska akadémia udeľuje ceny excelentnosti
v oblasti cestovného ruchu, gastronómie, luxusných
výrobkov a služieb od roku 1949. Jej sídlom je New York
a vedie ju medzinárodný výbor. Jej celosvetovo zastúpené
zdroje prinášajú nominácie, ktoré potom hodnotí zvláštna
komisia. Ocenenia «Five Star Diamond Award», respektíve
2cena piatich hviezdičiek“ môžu získať hotely, letoviská,
kúpeľné centrá a liečebné kúpele, ďalej letecké spoločnosti,
zaoceánske lode, automobily, reštaurácie a kuchári.

Photo: Goran Kovačić

Volosko – Plavi podrum (Modrá pivnica) získal
medzinárodnú cenu «5 Star Diamond Award»

Turistické združenie Primorsko-goranskej župy
www.kvarner.hr
Turistické združenie mesta Opatija
www.opatija-tourism.hr
American Academy of Hospitality Sciences
www.stardiamondaward.com
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Kontakte
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

Vydáva: Chorvátske turistické združenie
www.croatia.hr
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