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Predstavljamo
V samem središču Gorskega kotra štirideset kilometrov od
morja obkrožena z gorami stoji Ravna Gora, ki s številnimi
možnostmi aktivnega oddiha iz leta v leto privablja vse več
turistov, še posebej pozimi.
Na povprečni nadmorski višini 800 metrov je Ravna Gora
obkrožena s predeli nedotaknjene narave, čistega zraka
in pitne izvirske vode. To je raj za ljubitelje planinarjenja,
kolesarje in vse tiste, ki so zaljubljeni v naravo.
Ravno Goro z ene strani obkrožajo Bjelolasica in hriba
Višnjevac ter Suhi vrh, z druge strani pa Javorova kosa,
Kosica in še niz manjših hribov. Poleg zanimivega podeželja
vsi ponujajo različne možnosti aktivnega oddiha združene
v ponudbo ravnogorskih planinskih poti z dvanajstimi
glavnimi točkami obiska.
Urejene kolesarske steze in popolnoma nov in prekrasen
bowling privabljajo vse večje število ljudi, ki želijo uživati
v športnem turizmu.
Ravna Gora ponuja terene za zimske športe, tam in v
sosednih naseljih pa se nahajajo številne steze za nordijske
discipline – hojo in tek na smučeh, steze za smučanje,
sankanje in igranje otrok na snegu. V Šljamu, nedaleč
Ravne Gore se nahaja majhna vlečnica za smučarje kjer
rekreativci lahko smučajo tudi ponoči.
Planincem in sprehajalcem je namenjena ravnogorska
planinska pot, ki se razteza po širšem področju okoli Ravne
Gore. Planinarjenje se lahko začne od ponora Kosice na 970
metrih nadmorske višine, konča pa se na najvišjem vrhu
Gorskega kotra – na Bjelolasici. Vključen je tudi obisk
Kicljevih jam, eden največjih jamskih sistemov na Hrvaškem
in obisk sosednih hribov in planin – Javorove kose, Vijenca,
Turmina, Višnjevice in Bjelolasice. Pot vključuje tudi počitek
na počivališčih, razglednih točkah in izletniških postajah
na katerih lahko gosti uživajo tudi v številnih naravnih,
kulturnih in sakralnih znamenitostih.
Za ogled celotne poti je potrebnih 24 ur hoje kar je seveda
odvisno od moči in volje obiskovalcev, pot pa se lahko
prehodi tudi ob organiziranem spremstvu strokovnega
vodiča.
Domače specialitete in plodove gorja boste lahko pokušali
v ravnogosrskih restavracijah ob ugodni namestitvi in
prijaznih domačinih, medtem ko vam planinski domovi
ponujajo možnost specifične namestitve in bivanja v naravi.
V času bivanja v Ravni Gori lahko obiščete ravnogorske
kulturne znamenitosti, izletno točko Javorova kosa s
planinskim domom poleg katerega se po legendi nahaja
zdravilni vrelec Božji studenac, prehodite Ravnogorsko
planinsko pot, obiščete kolesarske steze ali poiščete druge
možnosti rekreacije. Lovišče Višnjevica vam ponuja možnost
lova in foto lova.
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Ravna Gora – Aktiven oddih in zimske radosti

Turistična skupnost Primorsko-goranske županije
www.kvarner.hr
Turistična skupnost Občine Ravna Gora
www.tz-ravnagora.hr
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Lokve, mesto v zahodnem predelu Gorskega kotra je dobilo
ime po številnih lokvah in barjih, ki so naravno bivališče
žab. Prebivalce so iz tega razloga poimenovali žabarji, ti pa
so iz tega razvili znamko in žabo pretvorili v svoj zaščitni
znak, ki se vam smehlja iz vsakega promocijskega materiala.
Z žabami so okrašene tudi kante za smeti, v mestu pa se
nahaja tudi muzej žab, edinstven v Evropi v katerem si lahko
ogledate več kot tisoč eksponatov živih in prepariranih žab,
primerkov iz celega sveta do spominkov, ki se navezujejo
na to dvoživko. Tu lahko spoznate, vidite in se naučite
vse o žabah in njihovemu življenju, zgodovini žabarstva
v Lokvah in lovu na žabe. Poleg vivarija z živimi primerki
domačih žabjih vrst ali njihovih paglavcev vsebuje muzej
tudi izobraževalne panoje, dokumentarne filme, video zapise
kot tudi spominke in igrače iz različnih krajev sveta, celo
literarna in likovna dela na temo žab. Na koncu se lahko
posladkate z bomboni v obliki zelene žabe ali poskusite
žabjo kri – edinstven liker iz gozdnih sadežev za katerega
nekateri pravijo da ima afrodizijske sestavine.
Ker je v Lokvah vse v znaku žab tudi dogajanja in prireditve
slavijo to, za meščane Lokev domačo žival. Spomladi se tako
organizira Žabarski teden, potem Žabarske igre in Žabarska
noč katere osrednji dogodek je tekmovanje v žabjih skokih
– edinstvena žabja olimpijada.
Prisotnost teh dvoživk je znak njihove ohranjenosti, zato
bodite srečni, če boste zaslišali njihovo glasno regljanje.
Lokve, eno najstarejših mestec Gorskega kotra v podnožju
Risnjaka, imajo kljub mali oddaljenosti od obale izrazito
planinsko klimo – poletja so kratka, sveža in ugodna v
primerjavi z daljšimi in ostrimi zimami z obiljem snežnih
padavin.
Poleg potencialnih turističnih atrakcij področje ponuja
tudi Lokvarsko jezero. Čeprav gre za akumulacijsko jezero,
ki je narejeno z izgradnjo jezu leta 1954, to odlično ustreza
naravnemu ambientu, ki ga obkrožuje. Jezero ponuja
pravo zadovoljstvo vsem ljubiteljem športno-rekreativnih
aktivnosti. Na jezeru je organizirano I. Svetovno prvenstvo
v podvodni orientaciji, številne mednarodne veslaške regate,
od leta 1978 pa se v avgustu organizira tradicionalno srečanje
planincev, kolesarjev in ostalih sodelujočih pod imenom
POJ in BOJ (Peš ali s kolesom okoli Jezera). Jezero je
obenem pravi izziv za ljubitelje ribolova. Leta 1973 je bila
prav tu ulovljena največja jezerska postrv na svetu težka
25,40 kilogramov. V jezeru živijo še klen, krap, karas in
druge vrste.
Park gozd Golubinjak je prelepo mesto za sprehode in
sprostitev, kot zanimivost pa je treba poudariti, da v tem
gozdu raste največja jelka v Gorskem kotru. Kraljica gozda
je stara 250 let, visoka 37 metrov in široka 140 centimetrov.
Od atrakcij lahko omenimo še jami Ledena in Golubinja in
Paklena vrata – odprtina v steni. Poleg sprehajanja po naravi
ponuja lokvarski kraj obiskovalcem tudi nekaj kolesarskih
stez dolžine od deset do 35 kilometrov.
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Turistična skupnost Primorsko-goranske županije
www.kvarner.hr
Turistična skupnost Občine Lokve
www.tz-lokve.hr
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Glavno mesto Hrvaške je pred kratkim svojo turistično
ponudbo obogatilo s projektom Zagreb Inside, pod
katerim se skrivata dva tematska ogleda hrvaške metropole
poimenovana Ženska stran Zagreba in Ali govorite Hrvaško?
(Do you speak Croatian?). Projekt sta organizirali Dora
Fila in Iva Čaleta, jezikovni profesorici, ki sta obenem tudi
turistični vodički.
Prva točka ogleda je Manduševac kjer se turisti lahko
seznanijo z legendo o dekletu Mandi. Sledi obisk katedrale
kjer se govori o temačni inkviziciji in poslednji sežgani
čarovnici v Evropi, ki so je usmrtili prav v Zagrebu. Na
tržnici Dolac se turisti spoznavajo z legendarnimi kumicami
kot tudi z življenjem prve hrvaške novinarke Marije Jurić
Zagorke. Turiste se popelje še do Tkalčićeve ulice, Krvavega
mostu in Kamenitih vrat in se jih spoznava s športnimi
uspehi Janice Kostelić in velikima hrvaškima umetnicama
kot je Milka Trnina in Mija Čorak Slavenska.
In medtem ko Iva turistom odkriva žensko stran Zagreba
oz. jih seznanja z znanimi in manj znanimi Zagrebčankami,
ki so vsaka na svoj način pustile sled v zgodovini mesta jim
Dora v svojemu eno in pol urnemu ogledu Ali govorite
hrvaško na nevsakdanji način predstavlja Zagreb in tudi
hrvaški jezik. Odkriva jim, da je v Zagrebu normalno pitje
kave eno uro in pol, reči imam te radi, dober dan, kako
si , in še nekaj 20 hrvaških besed in na primer napisati
svoje ime v glagolici, prvi hrvaški pisavi. Tekom ogleda
najpomembnejših zagrebških znamenitosti bodo turisti
izvedeli tudi zakaj se Zagrebčani pozdravljajo z bok.
Zaenkrat so ogledi organizirani enkrat na teden, Ženska
stran Zagreba ob petkih medtem ko Ali govorite hrvaško
ob sobotah.
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Zagreb – Odkrijte žensko stran
Zagreba in naučite se hrvaško

Turistična skupnost mesta Zagreb
www.zagreb-touristinfo.hr
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Turistična skupnost Šibeniško – kninske županije
www.sibenikregion.com
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Rokovi dvori, pred kratkim zaključen kompleks v Trbounju
poleg Drniša, so eden od najlepših primerov ruralne kamnite
arhitekture na Hrvaškem. Z gradnjo reprezentativnega
kompleksa so pričeli pred dvema letoma na mestu kjer
so bile porušene kamnite hiške. Štiri zapuščene kamnite
hiše so spojene v edinstven kompleks, navzven temeljito
obnovljene do najmanjšega detajla obstoječega izvornega
kamna ter navznoter s spoštovanjem duha tradicije a z
vsebino prilagojeno željam in potrebam modernega življenja.
Prečudovita kamnita poslopja so opasana z 320 metrov
dolgim kamnitim zidom, posebna pozornost pa je
posvečena hortikulturi, zato so naprimer v ta namen travo
v balah pripeljali iz Slavonije. Celotna posest je urejena
v tesnem sodelovanju s konservatorji in strokovnjaki za
zaščito kulturne dediščine z maksimalnim upoštevanjem
avtohtonosti. Ustvarjen je vrhunski kamniti kompleks, ki
v notranjosti nudi popolno udobje. V celostno podobo pa
so se vključili tudi vinograd, bazen in teniško igrišče.
Rokovi dvori so s svojo velikostjo in luksuzom prehiteli
sorodne objekte v Istri, namenjeni pa so predvsem gostom
iz tujine.
V visokem luksuzu lahko istočasno biva deset ljudi katerim
je na razpolago 480 kvadratnih metrov bivalnih površin.
Hišo je možno najeti le v celoti, ideja pa je, da se gostom
poleg bivanja ponudi celotno uslugo, od organiziranega
prevoza iz letališča do usluge po želji, ki vključuje tudi
voznika ali skiperja za atraktivne izlete.
Rokovi dvori se nahajajo v samem vhodu v Narodni park
Krka, v bližini katerih se nahaja Manastir Krka, franjevški
samostan Visovac in Skradinski buk, v krogu 20 kilometrov
pa se nahajajo Šibenik, Vodice in največji slapovi na
Hrvaškem – Manojlovački slapovi.
V dosegu roke so tudi Plitvice, Paklenica in Severni Velebit
ter Kornati, kjer lahko ljubitelji ribolova uživajo v big game
fishing-u, v zaledju Rokovih dvorov pa se dviguje planina
Promina.
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Trbounje – Rokovi dvori

Grad Drniš
www.drnis.hr
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V jadranskem arhipelagu sestavljenem iz 1244 otokov,
otočkov in čeri je bilo v začetku 19. stoletja zgrajenih 48
svetilnikov, poleg njih na pustih mestih sredi pečin pa so
bile zgrajene tudi hišice v katerih so upravljavci svetilnikov
več let živeli skupaj s svojimi družinami.
Danes je nekaj svetilnikov obnovljenih 11 pa jih je prilagojenih
za bivanje turistov, ki želijo ubežati gnečam prenapolnjenih
plaž in za zidovi svetilnikov iščejo intimno udobje. Bivati
na samem nekaj dni, daleč od hitrega tempa življenja so
danes sanje skoraj vsakega poslovnega človeka, obenem pa
bivanje v apartmajih na svetilnikih ponuja pustolovščino
robinzonskega turizma v objemu modrine Jadrana.
Za enega najlepših svetilnikov na Jadranu se smatra Veli
rat, nameščen v pejsažu bujne mediteranske vegetacije
prepletene nad belim pomolom in kristalno bistrim morjem
na Dugom otoku. Naziv pučinskog vratarja Dalmacije je
verjetno dobil zaradi veličastnega pogleda, ki se razprostira
iz 40 metrov visokega svetilnika. Veli rat je poleg svetilnika
Savudrija, Rt Zub in Strug mogoče obiskati tudi pozimi
saj ima urejeno ogrevanje. Svetilnik je zgrajen leta 1849 na
severozahodnem rtu Dugog otoka, 35 kilometrov zahodno
od Zadra. Na oddaljenosti 3 kilometrov se nahajajo vasi
Veli Rat, Verunić in Polje, trajektna luka v Brbinju pa je
oddaljena 20 kilometrov. V svetilniku so urejeni štiriposteljni
in triposteljni apartmaji, dostop do njega pa je možen
z osebnim vozilom. Zaradi cestne povezave z naselji je
možna redna oskrba s potrebnimi živili. V primeru, da želite
poleg vsem lepot, ki vam jih ponuja Veli Rat obiskati tudi
Nacionalni park Kornati in park narave Teleščico lahko to
storite iz Salija na drugem koncu Dugog otoka.
Na sredini južne strani otoka Lastovo, na vhodu v uvalo
Skrivena luka se nahaja rt Struga na kateremu je leta 1839
zgrajen istoimenski svetilnik s kapaciteto za 15 oseb. Lastovo
je slabo naseljen otok, ki je od Splita in Dubrovnika oddaljen
55 navtičnih milj, njegov arhipelag pa tvori več kot 40 otokov,
otočkov in čeri. Svetilnik je nameščen na nadmorski višini 70
metrov na samem robu strme pečine s katere se razprostira
izjemen pogled na odprto morje. Prečudovite razgledne
točke in enostaven pristop do morja skozi borov gozd s
severne strani svetilnika naredijo to turistično točko zelo
atraktivno.
Otok Sušac, izven plovnih koridorjev se nahaja 23 navtičnih
milj južno do otoka Hvara in 13 navtičnih milj zahodno
od otoka Lastovo. Okoli otoka se razprostira neskončna
gladina morja, ki ustvarja edinstven občutek ločljivosti
od zunanjega sveta. Takšen občutek je še izrazitejši kot na
Palagruži s katere je včasih vidna tudi italijanska obala. Če
Sušac opazujemo iz daljave nas prevari z optično ukano saj
zgleda kot da je sestavljen iz dveh otokov.
Svetilnik Sušac je zgrajen leta 1878 na najvišjem južnem delu
otoka, ki je izjemno strm, njegove pečine pa segajo globoko
v bistro morje, kjer po burji vidljivost v globino seže tudi
do 30 metrov. Jugovzhodna stran otoka se spušča proti
morju kjer prevladujejo prelepe uvale in sprehajalne steze.
Stavba svetilnika se nahaja na višini 100 metrov od koder
se razprostira pogled na neskončen morski horizont. Stavba
je kamnita enokapnica, ki ima dva štiriposteljna apartmaja.
Svetilnik Palagruža je zgrajen leta 1875 na istoimenskem
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Svetilniki - čuvaji Jadrana

otoku, ki se nahaja na sredini jadranskega morja med
italijansko in hrvaško obalo 68 navtičnih milj južno od Splita
in 26 navtičnih milj južno od otoka Lastovo. To ja najbolj
oddaljen hrvaški otok, poln lepote in bogate zgodovine.
Svetilniška stavba se nahaja na sredini otoka na višini 90
metrov zato ta objekt ni priporočljiv za počitnikovanje
starejših oseb in tistih slabšega zdravja.
Prostrana stavba vsebuje dva štiriposteljna apartmaja.
Morje okoli Palagruže je najbogatejše ribolovno področje
na Jadranu, individualno potapljanje okoli Palagruže pa je
žal prepovedano.
Svetilnik Porer je zgrajen leta 1833 na istoimenskemu otoku,
jugozahodno od južnega rta Istre. Otoček je čer širine 80 m,
oddaljena 2,5 km od kopnega in mesta Premantura. Stolp
visok 35 metrov se nahaja v samem središču kamnitega
svetilnika od koder se na vse štiri strani širi gospodarski in
stanovanjski del svetilnika. V bližini se nahajajo lepe uvale
in otočki. Kamnita stavba je pritlični objekt z betoniranim
dvoriščem v njej pa se nahajata dva štiriposteljna apartmaja.
Svetilnik Sveti Ivan zgrajen leta 1853 se nahaja na najbolj
eksponiranem otočku malega arhipelaga pred Rovinjem.
Govora je o goli čeri z relativno dostopno obalo in plitkim
morjem kar Sveti Ivan naredi idealno destinacijo za moderne
robinzone z malimi otroki. Stolp svetilnika s katere se
razprostira prekrasen pogled je visoka 23 metrov, v sami
stavbi pa se nahajata dva štiriposteljna apartmaja.
Svetilnik Sveti Petar je zgrajen leta 1884 na istoimenskem
polotoku, ki se nahaja na vhodu v Makarsko v bližini ene
najlepših plaž na Jadranu. Svetilnik je od Makarske oddaljen
20 minut hoje ter 85 km od splitskega letališča. Kamnita
stavba svetilnika je pritlična in vsebuje en petposteljni
apartma. Svetilnik pogosto obiskujejo gosti Makarske
zato v času sezone ni idealna destinacija, ki bi vam lahko
ponujala popoln mir in privatnost. Svetilnik je namreč del
sprehajališča zato njegovo plažo in prostor okoli njega redno
obiskujejo kopalci in sprehajalci.
Otoček Prišnjak je oddaljen vsega tristo metrov od zahodne
obale otoka Murter. Leta 1886 so na njemu zgradili svetilnik
z namenom, da bi se kapitani ponoči lažje orientirali pri
plovbi iz juga in zahoda v Murterski arhipelag. Okoliško
morje je bogato z ribami, stavba svetilnika pa je od plaže
oddaljena vsega 15 metrov. Okrašen s kamnitimi zidovi z
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nekaj borovci je Prišnjak najlepši v nizu murterskih otokov.
Svetilnik vsebuje velik apartma in veliko kamnito teraso.
Obkrožen z borovim gozdom predstavlja ta svetilnik idealno
letovišče za športno-rekreativni dopust. Bivanje na Prišnjaku
je zanimiv tako spomladi, ko je idealno obdobje za športni
ribolov, kot poleti, ko lahko uživate v toplem morju in
zvezdnatih nočeh in tudi jeseni, ki jo krasijo najlepši sončni
zahodi v zaledju Kornatov. V bližini se nahaja celoten niz
malih otokov, Nacionalni park Kornati pa je oddaljen vsega
6 navtičnih milj.
Svetilnik Savudrija zgrajen leta 1818 je najstarejši svetilnik
na Jadranu ter prav tako najsevernejši hrvaški svetilnik, ki
se nahaja tik ob meji s Slovenijo in samo 56 kilometrov
južno do mesta Trst v Italiji. Najbližje turistično središče
in poznano teniško mesto Umag je od Savudrije oddaljeno
vsega 9 kilometrov, objekt pa je obenem zelo dobro povezan
z okolico. Svetilnik je visok 36 metrov. Gostom je na
razpolago en apartma za štiri osebe. Morje je oddaljeno
30 metrov okoli objekta pa se nahajajo številne restavracije.
Svetilnik Rt Zub je zgrajen leta 1872 nahaja pa se na polotoku
Lanterna. Od Poreča iz ene strani ter Novigrada iz druge
je oddaljen približno 13 kilometrov. Polotok Lanterna leži
med dvema zalivoma Tarska in Lunga, oba poznana po lepih
gramoznih plažah primernih za otroško igro. Kamnita stavba
svetilnika je od morja oddaljena 10 metrov in je obraščena
z bujnim rastlinjem ter vsebuje en apartma z možnostjo
namestitve za 6 oseb. Stavba je sestavljena iz pritličja in
prvega nadstropja, obkroža pa jo ograjeno dvorišče. Bližina
Poreča, poznanega kulturnega središča (Eufrazijeva bazilika
je vpisana v UNESCO-v register kulturne dediščine) in
Novigrada s številnimi športno-rekreativnimi vsebinami in
marino, bo gostom ponudila dovolj raznovrstnih aktivnosti
s širokim izborom restavracij, tavern in krajev za zabavo. Ta
svetilnik je edinstven zaradi tega, ker je enostavno dostopen
z vsemi prometnimi sredstvi, gostom jamči miren in siguren
dopust in je kot tak primeren tudi za družine z malimi otroki.
Plovput
www.plovput.hr
www.lighthouses-croatia.com
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Otok Cres je največji jadranski otok, ki se nahaja na
severnem delu Kvarnerskega zaliva. Na jugu, v Osorju je
z otokom Lošinjem povezan s premičnim mostom. Obala
otoka, ki je dolga 66 kilometrov je razvejan, na svojemu
zahodnemu in južnem delu pa se ponaša s številnimi uvalami
in prodnatimi plažami, medtem ko sta severni in vzhodni
del pokrita s strmimi in surovimi stenami. Posebnost otoka
je sladkovodno jezero, Vransko jezero, čigar gladina leži
iznad morja, dno pa izpod morskega nivoja na globini 74
metrov. Jezerska voda je kakovostna in je primerna za pitje
in še več, slovi kot ena najbolj čistih v Evropi, prav zaradi
tega pa je pristop k jezeru prepovedan. Severni del otoka
Cresa je bogat z gozdovi puhastega hrasta, gabra, bresta in
kostanja, medtem ko se na južni strani nahajajo pašniki
in gosta makija. Z raziskavami so potrdili 1100 rastlinskih
vrst od katerih je 939 avtohtonih. Na otoku je posebej lepo
spomladi, ko narava zaživi, v zraku pa se širi aromatičen
vonj zdravilnih rastlin.
Eden najboljših dokazov čistoče morja creskega akvatorija
pa so skupnosti delfinov. Predpostavlja se, da tukaj živi
skupnost velikosti od 100 do 150 delfinov.
Na strmih in težko dostopnih delih vzhodne obale, ki so
ornitološki park narave, je eno od poslednjih zatočišč našla
zelo redka ptica – beloglavi jastreb.
Antični naziv za Cres in Lošinj je Apsyrtides Nesoi ali
Osorski otoki glede na to, da je do časa prekopanega kanala
v Osorju to pravzaprav bil eden otok.
Mesto Cres je utrdbeno mestece, ki se je razvilo na zahodni
obali otoka izpod prazgodovinske zgradbe in antične utrdbe
(Crexa, Crepsa). Cres je naseljen že od prazgodovine, o tem
pa pričajo zgradbe iz tega časa, njegov razvoj pa se je začel
v srednjem veku. Eden od najbolj pomembnih kulturnozgodovinskih spomenikov je palača družine Petris (Petrić)
v samem mestu iz 15. stoletja. To je pravzaprav najstarejša
patricijska palača poznogotske arhitekture katero Crešani
imenujejo Arsan. Danes se v njej nahaja muzej.
Eno najbolj zanimivih in najbolj posebnih mest na otoku
so Lubenice, ki stojijo na hribu 385 metrov nad morjem.
Kamniti grad oz. utrdba je dragulj hrvaške ruralne arhitekture.
Gre za naselje s srednjeveškimi spomeniki in starimi
kamnitimi hišami, ki se raztezajo v treh vijugastih vrstah
vzdolž apnastega grebena. Poleg ostankov srednjeveškega
obrambnega sistema in nekaj sakralnih objektov pa je
posebnost tega mesta edinstven razgled na morje in uvalo
sv. Ivan s prekrasno prodnato plažo. V mestu deluje Eko
center Caput Onsulea, ki se ukvarja z ohranjanjem naravne
različnosti, izvirnih vrednot in kulturno-zgodovinske
dediščine otoka ter izvaja integralno zaščito beloglavih
jastrebov.
Mesto Martinščica je relativno majhno mestece na creški
obali, nahaja pa se poleg velikega zaliva odprtega proti
jugozahodu. Lepo urejeno naselje z veliko mediteranskega
rastlinja je orientirano izključno na družinski in kamping
turizem. Poleg prelepih plaž severno od naselja v nedotaknjeni
naravi ponuja tudi velike možnosti za kakovosten in aktiven
oddih.

Photo: Braslav Karlić

Cres – Največji jadranski otok

Na južnem delu Valunskog zaliva izmed dveh prekrasnih
prodnatih plaž se je namestil Valun, slikovito primorsko
mestece nameščeno okrog majhnega pristanišča, ki je prav
tako orientirano na kamping in družinski turizem.
Poleg številnih apartmajev v privatnih namestitvah je gostom
na voljo tudi namestitev v dveh hotelih Kimen v Cresu in
Zlatni lav v Martinšćici ter štirih avtokampih na Cresu,
Martinšćici, Belom in Valunu.
Turistična skupnost Primorsko-goranske županije
www.kvarner.hr
Turistična skupnost Mesta Vres
www.tzg-cres.hr
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Hum s svojimi sedemnajstimi prebivalci je najmanjše mesto
na svetu zapisano v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov.
Najmanjše mesto na svetu se nahaja v srcu Istre. Nahaja se v
buzetski občini od Buzeta pa je oddaljeno 14 kilometrov. Do
njega lahko prispete z avtomobilom, izletniškim avtobusom,
mnogi pa prihajajo kar peš z namenom, da bi si bolje
ogledali zanimivosti in doživeli lepoto pokrajine. Najbolj
zanimiva pot je vsekakor skozi t.i. Alejo glagoljaša, oziroma
cesto med Ročem in Humom ob kateri se v bližnjih poljih
nahajajo veliki kamniti spomeniki med katerimi vsak izmed
njih predstavlja po eno črko glagolice. Pričenja se s Stupom
Čakavskog sabora (Steber Čakavskega sabora) postavljenim
leta 1977 ter zaključuje z mestnimi vrati v Humu. Hum je
bil namreč eno od najbolj poznanih središč glagoljaštva
od 11. stoletja naprej. Glagolico so tukaj uporabljali tudi
na začetku 20. stoletja ter je še danes zastopana v Humu
in v širši okolici na starih glagolskih spomenikih in tudi na
sodobnih spomeniških obeležjih.
Svoj današnji izgled je Hum dobil že v srednjem veku,
bolj natančno v 11. stoletju. V tem času je na ostankih
stare utrdbe zgrajen Humski kaštel (grad) ter ob njem prvi
niz hiš bodočega mesteca. Takrat je bila Istra del velikega
frankovskega cesarstva. Markgrof Ulrich I. na obmejnih
predelih svoje države obnavlja tudi niz gradov med katerimi
tudi tega v Humu. Leta 1102 Ulrich II. predaja Hum in
nekaj drugih gradov v posest akvilejskemu patriarhu. V
darilni listini se navaja «castrum Cholm» (po stari hrvaški
obliki Hlm) in to je prvo pisno omenjanje Huma v njegovi
dolgi zgodovini. S tem dejanjem se pravzaprav pričenja
zgodovina Huma kot utrdbe. Vse do 17. stoletja se Hum
v zgodovinskih zapisih omenja kot “castrum” kar pomeni
trdnjava, danes pa predstavlja mesto-spomenik in enega
od redko ohranjenih primerov urbanega razvoja izključno
znotraj zgodnje-srednjeveških obzidij. Od njegovega
obstanka pa vse do danes se izven humskega obzidja
ni gradilo skoraj nič, naselje je ostalo znotraj mej, ki so
bile določene že v zgodnjem srednjem veku. V Humu so
ohranjene freske naslikane v drugi polovici 12. stoletja, ko
grad pripade Akvilejski patriarhiji, katera je najverjetneje
tudi naročila njihovo izdelavo. Avtor je neznan, njegovo delo
pa priča, da je šlo za vrhunskega poznavalca freskoslikarstva
in umetnika visokega talenta. Humske freske so edinstveno
umetniško delo katerega ni mogoče primerjati z ničemer
podobnim v Istri ter na širšem področju. Naslikane so v
duhu romanskega zahoda ter pod vplivom bizantskega
slikarstva. V romanski kapeli sv. Jerolima na humskem
pokopališču so deloma ohranjene zelo stare stenske slikarije
visoke kvalitete.

Photo: Milan Babić

Hum – Najmanjše mesto na svetu

Turistična skupnost Istrske županije
www.istra.hr
Turistična skupnost mesta Buzeta
www.tz-buzet.hr
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V Lonjskem polju enem od največjih s flori in favno bogatih,
naravnih poplavnih področjih tega dela Evrope se skriva biser
gradbinske zapuščine – posavska vas Krapje. Nahaja se na
levem bregu reke Save nedaleč od Jesenovca, zaljubljencem
v zgodovinsko dediščino pa ponuja neizčrpno možnosti
uživanja v tradicionalni arhitekturi specifični za srednjo
Posavino zaradi česar je v septembru leta 1995 proglašena za
Vas gradbinske dediščine (Selo graditeljske baštine). Vas so
takrat okrasili še z odličjem evropskega spomenika kulturne
dediščine A-kategorije.
Krapje, nahajajoč se v izrazito bogatem lovnem in
ribolovnem področju zaradi česar je dobilo tudi ime (po
ribi krap), obdano z reko Savo in nizom hiš med katerimi
nekatere dosežejo več dvesto let, bo očaralo obiskovalce s
svojo slikovitostjo in izjemno ekološko ohranjenostjo saj
v bližini ni industrije in večjih prometnic. Tradicionalne
posavske hiše grajene s horizontalnim nalaganjem hrastovih
plank (debelih desk) povezanih z lesenimi klini predstavljajo
vrhunec dosega hrvaškega ruralnega ljudskega lesenega
gradbeništva. Zaradi nevarnosti poplav so prvotne hiše
dvigovali na lesene ali kamnite stebre katere so kasneje
zamenjali opečni temelji.
Tudi prvotne krove iz rogoza, ržene slame in deščic so v
pričetku 20. stoletja zamenjali z žgano kritino.
Slikovitost hiš poudarjajo pokrita zunanja stopnišča,
starinski hodniki pred vežnimi vrati, zaščitne strešice
in bogato okrašeni detajli ograj in stebrov, z rezbarijami
okrašeni okenski okvirji in vzdolžne gredi in ograje in stebri
lesenih pritličnih in nadstropnih hiš.
Lesene hiše so najpogosteje obrnjene z ožjim pročeljem proti
cesti, v dvoriščih pa so nameščene gospodarske zgradbe z
različnimi nameni – hlevi, seniki, lope, shrambe, svinjaki,
košare za pospravljanje koruze, kokošnjaki, … Turistične
možnosti mesteca je prepoznalo tudi lokalno prebivalstvo,
ki izletnikom ponuja sprostitev in užitek v raritetnosti in
avtohtonosti kot tudi turistične zanimivosti.
Med njimi je družina Palaić na čigar vaški posesti se nahaja
domači muzej – Etno hiša iz leta 1912 z ohranjenimi
izvornimi predmeti in oblikami. Na vhodu v vas se nahaja
informativno izobraževalni center v katerem delavci Parka
narave razen s kulturno dediščino številne obiskovalce
spoznajo z zelo bogato zgodovino tega kraja.
Uživanje v starodavnih lesenih hišah, ki nudijo udobno in
zdravo bivanje in spoznavanje s folkloro in tradicionalnim
gradbeništvom Posavine ni vse kar Krapina lahko ponudi.
Nedaleč od vasi se nahaja zelo star rečni rokav Save, Krapjeđol, ki je bil leta 1963 proglašen za prvi hrvaški ornitološki
rezervat. Poznan kot prebivališče zaščitenih ptic močvirnic
kot je npr. žličarka in siva čaplja.

Photo: Sergio Gobbo

Krapje – Vas gradbinske zapuščine

Turistična skupnost Sisaško - moslavinske županije
www.turizam-smz.hr
Park prirode Lonjsko polje
www.pp-lonjsko-polje.hr
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Dogodki
Samobor, mesto v severozahodnem delu Hrvaške, nameščeno
ob meji s Slovenijo in nedaleč od hrvaške metropole Zagreb
že dve stoletji neguje tradicijo pustovanja. Samoborski
fašnik (pust) je med najstarejšimi in največjimi pustnimi
slovesnosti, ki je prerasla v moderen festival in je postala
zaščitni znak mesta in svojevrstna kulturna dobrina. Gre
za turistično-zabavno prireditev, katero zadnjih nekaj let
obišče približno 200.000 obiskovalcev. Samoborski fašnik,
največji in najstarejši v kontinentalnem delu Hrvaške je
mesto zabave, veselja, satire in društvene kritike. Obenem
je to kraj prečiščenja in upanja, da se bo s sežigom pusta
očistilo vse slabo in da bo novo leto boljše in bolj pravično.
V Samoboru se v tem času maskirajo ljudje ter obenem
tudi samo mesto in tako njegove ulice, trgi in lokali
popolnoma zamenjajo zunanji izgled. V teh dneh postane
mesto, ki je priljubljena izletna točka Zagrebčanov najbolj
živo saj žonglerji, pantomimiki, klovni in ulični glasbeniki
vsakodnevno suvereno zavladajo samoborskim ulicam.
Poleg raznih delavnic, koncertov in cirkuških akrobacij se
ne pozabi niti na najmlajše, zato se vsako soboto in nedeljo
v sklopu Dječjega fašnika (otroškega pustovanja) mestne
ulice spremenijo v Srakino sprehajališče.
Letos bo od 26. januarja do 16. februarja prirejeno že 184.
pustovanje. Kot vedno se bo pričelo s proglasitvijo Svobodne
fašničke republike (pustne republike) in s svečano predajo
ključev mesta, katere bo od župana prejel princ Fašnik in
za 20 dni prevzel oblast.
Vse skupaj se je pričelo v devetdesetih letih 19. stoletja.
Redki pisani dokumenti iz tega obdobja prikazujejo, da se
je na ulicah takrat malega Samobora organiziralo pustno
veselje in da je bil v občinskem magistratu organiziran ples
pod maskami.
V samoborskem muzeju se hrani na primer zapisnik seje
občinskega sveta iz leta 1828, kjer eden izmed lokalnih
gostincev prosi za najem njihove dvorane za pustni bal z
opombo, da jo je koristil že leto poprej. To je pravzaprav
prvi pisani dokument o samoborskem fašniku iz katerega
je razvidno, da je bil organiziran že leta 1828.
S pričetkom dvajsetega stoletja je pustna ceremonija doživela
zanimive spremembe. Leta 1906 se na primer uvede funkcija
živega princa pusta katerega se na odru ob prisotnosti
pustnega sodnika na pustni torek obsodi na grmado.
Seveda je tradicionalni pust iz krp katerega na koncu sežgejo
del karnevala od njegovih pričetkov pa vse do danes. V
samoborskem kraju se na pustni torek prireja svečano kosilo,
najpogosteje puran z mlinci, katerega se obilno zalije z
vinom, kot desert pa se nudijo krofi.
Pust ima od leta 1904 tudi svoje službeno glasilo Sraka.
Vsak februar je Sraka pravi barometer družbenih dogajanj
in pokazatelj političnih priložnosti svojega časa. Od časa
Austro-ogarske monarhije, preko jugoslovanskih držav pa
vse do sodobne Hrvaške je pustno glasilo beležilo čas in
običaje in se posmehoval avtoriteti s svojim humorjem in
ironijo.

Photo: Ivo Pervan

Samobor – Mesto mask

Prirejanje samoborskega fašnika je prekinila druga svetovna
vojna, tradicijo pa so obnovili šele leta 1965.
Korenine karnevalske tradicije segajo v krščanstvo. V 9.
stoletju, v času Grgura Ninskega je bila predpisana cerkvena
mera, ki predvideva, da se v ponedeljek in torek tik pred
Čisto sredo oz. Pepelnično sredo posti. Nedelja, ki je
bila predhodnik Pepelnici se latinsko imenuje dominica
carnis privii oziroma brezmesna nedelja, narod pa jo je
poenostavljeno poimenoval karneval ali v prevodu mesopust,
brezmesje. Okoli 15. stoletja so post v širokih krogih
zamenjali s popolnoma nasprotnimi običaji – močno hrano,
zabavo, pijačo in maskiranjem pod katerim je dopuščeno
prav vse. Tako je nastalo karnevalsko veselje oziroma pust
(poklade). Beseda pust (poklade) prihaja iz besede klasti
oziroma maskirati, našemiti se.
Fašnik pa izhaja iz naziva za pustni torek katerega so v starem
Zagrebu poimenovali fašenk.
Samobor razen pustovanja nudi še številne druge turistične
zanimivosti poznan pa je tudi po obrtništvu. V bližini
mesta se nahaja Samoborsko in Žumberačko gorje, ki
ponuja številna naravna bogastva, kulturne in sakralne
znamenitosti, arheološka najdišča, planinske in kolesarske
poti in planinske domove in gostinske objekte v katerih
se lahko uživa v bogati gastronomiji zasnovani na starih
recepturah, od katerih je potrebno omeniti žumberačko
jagnjetino, postrv in divjačino.
Za konec pa še priporočilo vsem, ki bodo obiskali Samobor
– obvezno poskusite samoborske kremšnite, verjetno edine
kremšnite na svetu, ki se jedo tople. Ta priljubljena sladica
je postala tradicija in eden od zaščitnih znakov šarmantnega
mesteca oddaljenega le 20 km od središča Zagreba.
Turistična skupnost Zagrebške županije
www.tzzz.hr
Turistična skupnost mesta Samobor
www.tz-samobor.hr
Samoborski fašnik
www.samoborski-fasnik.com
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S povodom obletnice pričetka velike Kmečke vstaje iz leta
1573, slavne vstaje kmetov proti fevdalcem, Muzej seljačke
bune vsako leto organizira vrsto aktivnosti, zadnjih nekaj let
v sodelovanju s številnimi združenji in lokalno skupnostjo
združenih pod nazivom Gupčeva buna 1573. (Gubčeva
vstaja 1573).
Velika Kmečka vstaja, ki je pustila neizbrisljivo sled v
zgodovini stubiškega kraja se obeležuje že več kot 30 let,
prav tako pa je tudi sam Muzej seljačke bune odprt na
400. obletnico vstaje. Letošnji kulturno-zabavni program
vsebuje različne delavnice in igralnice za otroke in odrasle.
Uprizoritev kmečkega punta na čelu z Matijo Gubcem kot
tudi same Bitke pri Stubici bo organizirana zahvaljujoč
nastopu nekaj združenj, ki so ustanovljene zahvaljujoč
iniciativi Muzeja in z njegovimi projekti oživele zgodovino.
Razlogov za pričetek Velike vstaje je bilo več in so še danes
predmet razprave zgodovinarjev. Najpomembnejši med
njimi je bil seveda veliki davek, ki so ga kmetje morali
plačevati plemičem.
Program se bo odvijal v dveh dneh s pričetkom 6. februarja
2010 ob 10. uri v Muzeju kmečkih vstaj v Gornji Stubici, po
vsebini pa je povezan s primerjavo dvornega in kmečkega
življenja in pripravo Vstaje. Poleg ogleda stalne razstave
Muzeja in interaktivne delavnice bo obiskovalcem prikazan
tudi del življenja v dvorcu v 16. stoletju ter način oblačenja.
Organizirana bo delavnica in šola plesa Odjeni se i zapleši!
(Obleci se in zapleši!) kjer bodo udeleženci lahko spoznali
kaj več o modi v Tahijevem času (obdobje renesanse), izdelali
okraske za obleke in tunike, tisti spretnejši pa lahko preverijo
svoje veščine v šoli renesančnega plesa pod vodstvom Vlaste
Rittig. Streljanje z lokom in puščico je organizirano na terasi
dvorca. Dvorsko idilo prekinja prihod glasnika, ki obvešča
plemstvo o uporu kmetov nato pa sledi organiziran odhod
proti Gubčevi lipi, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali
tudi drugo stran fevdalnega življenja – tisto kmečko.
Uporniški kmetje se organizirajo nato sledi oboroževanje
kmetov in priprava na bitko. Priprava punte se zaključuje s
kmečkim veseljem v Birtiji pod Lipom v neposredni bližini
Gubčeve lipe v Gornji Stubici.
Progam se pričenja 14. februarja 2010 ob 12. uri v središču
Donje Stubice pred cerkvijo sv. Trojstva. Zbrani uporniški
kmetje krenejo v povorki do kmečke posesti Majsecov
mlin v Obrtniški ulici. Zbere se fevdalna vojska in kmetje
so prisiljeni na zaključni spopad. Odločni v svoji nameri
saj vedo kar jim prinaša poraz. Ob 13. uri se pričenja
spektakularna Bitka pri Stubici katero izvedejo člani
številnih združenj Družbe vitezov Zlatega kaleža, Tahijevih
puškarjev, Vitezov Sv. Jurija, Vitezov Zelingradski in Beli
Volk v sodelovanju s približno stotimi statisti.

Photo: Sergio Gobbo

Gornja in Donja Stubica –
Obletnica Kmečke vstaje

Po Bitki na Majsecovem posestvu bo vsaka skupnost
predstavila svoj program, obiskovalci pa lahko uživajo v
interaktivnih delavnicah in gastronomski ponudbi vaškega
gospodinjstva.
Pred in po dogodku si obiskovalci lahko ogledajo tudi
razstavo Muzeja seljačkih buna v Gornji Stubici.
Turistična skupnost Krapinsko - zagorske županije
www.tz-zagorje.hr
Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej seljačkih buna
www.mhz.hr
Družba vitezova Zlatnog kaleža
www.druzba-vitezova.hr
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Mi v svetu

Dubrovnik je nedavno zavzel peto mesto v spletnem
ocenjevanju ugleda 50-ih najbolj popularnih evropskih
turističnih obmorskih središč. Lestvica je definirana na
osnovi ocen turistov, ki so po bivanju v Dubrovniku 50
tamkajšnjih hotelov ocenili s povprečno 77,88 točk od
možnih 100. Med Dubrovniškimi hoteli je najbolje ocenjen
Hilton Imperial Dubrovnik, ki je prejel 89 točk. Glede
na to raziskavo ima najboljši ugled turško letovišče Belek.
Gosti so tamkajšnje hotele ocenili z 80,31 točkami, najboljšo
kritiko in 90 točk pa si je prislužil hotelski center Kaya
Belek. Na lestvici najbolje ocenjenih sledi najpopularnejši
nemški počitniški center Binz, na tretjem mestu je italijanski
Sorrento na četrtem mestu pa Funchal na Portugalskem. Po
drugi strani nosi najslabši ugled španski El Arenal, znano
središče nočnega življenja, na dnu lestvice pa se z mnogimi
slabimi kritikami pojavlja še Loret de Mar na Costa Bravi,
San Antonio na Ibizi in Benidorm na Costa Blanci. Spletno
raziskavo je opravil popularni britanski spletni portal trivago.
co.uk, ki ponuja možnost rezervacije in primerjavo cen v
več kot 300 tisoč hotelih po celem svetu.
Dubrovnik se je pred kratkim znašel še na eni lestvici,
tisti letalskega prevoznika British Airways, ki je objavil
predvidevanje o desetih najprivlačnejših turističnih ciljih
za leto 2010 med katerimi se nahaja tudi mesto na jugu
Hrvaške. V British Airways predvidevanja temeljijo na
globalnih trendih, Dubrovnik pa so uvrstili na šesto mesto
najbolj zaželenih destinacij. Dubrovnik je eno od samo treh
evropskih destinacij, poleg Stockholma in Istanbula, ki so
se uvrstili med top 10. Mesto na jugu Hrvaške je ob tem
zapisano kot svojevrstno mirno zatočišče svetovnega jet-seta.
Upoštevajoč top listo britanskega letalskega prevoznika
mediji v svetu navajajo, da lahko obiskovalci v Dubrovniku
pričakujejo vrsto zanimivosti in da vsak kotiček mesta
prinaša edinstveno izkušnjo.
Ob tem obenem poudarjajo, da bližnji otoki nudijo
zasebnost zaradi česar je Dubrovnik še posebej popularen
med hollywoodskimi zvezdami.
Na vrhu lestvice najprivlačnejših ciljev se je znašel Cape
Town v Južnoafriški republiki v kateri bo v juniju in
juliju organizirano Svetovno nogometno prvenstvo. Med
turističnimi destinacijami na ameriškem kontinentu so
se med top 10 destinacij uvrstili še New York, Las Vegas
in Vancouver ter Punta Cana v Dominikanski Republiki,
medtem ko lestvico zaključujejo Maldivi in New Delhi.

Photo: Mario Romulić & Dražen Stojčić

Dubrovnik med najpopularnejšimi evropskimi
turističnimi središči in najprivlačnejšimi
svetovnimi resorti v letu 2010

Turistična skupnost Dubrovniško - neretvanske županije
www.visitdubrovnik.hr
Turistična skupnost mesta Dubrovnika
www.tzdubrovnik.hr
Trivago
www.trivago.co.uk
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Photo: Hotel Valsabbion
Photo: HOTEL VILLA ANNETTE

Hrvaško je britanski Times pred kratkim uvrstil na seznam
desetih svetovnih destinacij za beg od vsakodnevne naglice
v novem desetletju in to kot beg s stilom. Hrvaška se je na
seznamu znašla v družbi Londona in Anglije, Pariza, Berlina,
Sicilije, Grčije, Švice, New Yorka, Kanade, Kube, Turčije,
Maroka, Sirije, Dominikanske Republike, Zanzibarja, Šri
Lanke, Indije, Puerto Rica, Libanona, Peruja, Abu Dabija,
Kambodže in Fidžija. Opisujoč Hrvaško, avtorica Susan
d’Arcy pravi, da so jadranski otoki postali neverjetno
trendovski in zelo zaželeni, najsevernejši polotok Istro pa
opisuje kot novo Toskano.
V članku se posebej hvali Istro, njene obronke s cipresami
in prečudovita mesteca na vrhovih gričev. Kot pionir novega
stila med namestitvenimi kapacitetami avtorica izpostavlja
puljski butik-hotel Valsabbion, Vilo Annette v Rapcu in
rovinjski hotel Monte Mulini. Avtorica prav tako omenja
da Ryanair leti tudi v Pulj.
Hotel Valsabbion je nameščen v Pješčanoj uvali poleg Pulja,
12 kilometrov od puljskega letališča. Hotel ima deset sob
razvrščenih v štiri kategorije (premier, family, superior i
classic), medical spa v katerem se nudijo usluge estetske
medicine, tu pa je tudi bazen in fitnes. No poleg vrhunskih
uslug in nastanitve je Vallsabbion poseben tudi po svoji
na daleč poznani restavraciji, ki že več let od uglednih
mednarodnih gastro vodičev prejema priznanja kot ena od
najboljših hrvaških restavracij.
Vila Annette v Rapcu se nahaja na zaščitenem delu obronka
nad rabskim zalivom in ima prečudovit panoramski pogled
na ta del Kvarnerja in otoke Cres, Lošinj in Unije. Vila
ponuja namestitev v treh apartmajih: classic, comfort in
family, ter obenem vrhunsko restavracijo, bazen na odprtem
in mediteranski vrt.
Rovinjski hotel Monte Mulini v svojih 99-ih sobah in
14-ih apartmajih ponuja udobnost doma v ambientu
ekskluzivnosti in luksuza. Vse sobe in apartmaji nudijo
prekrasen panoramski pogled na morje in pitoreskno uvalo
obkroženo z zelenjem zaščitenega park gozda Zlatni rt. V
sklopu hotela se nahaja tudi welness center v treh nadstropjih,
koncipiran kot spoj mediteranskega ugodja, umetnosti in
dizajna ter dve restavraciji – Wine Vault in Mediterraneo.
Prva gostom nudi eno-gastronomsko doživetje, ki spaja
tradicionalno francosko kuhinjo in bogato vinsko karto
s preko 550 različnih etiket iz Hrvaške in sveta, druga v
Rovinju pa prinaša specialitete navdihnjene s kuhinjami
Grčije, Španije, Libanona in severne Afrike.

Photo: Hotel Monte Mulini

Britanski Times Hrvaško uvrstil med zaželene
destinacije v prihodnjem desetletju

Valsabbion
www.valsabbion.hr

Turistična skupnost Istrske županije

Vila Annette

www.istra.hr

www.villaannette.hr
Hotel Monte Mulini
www.montemulinihotel.hr
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Restavraciji Plavi podrum v Voloskem nedaleč od Opatije
so pred kratkim dodelili prestižno mednarodno nagrado
Five Star Diamond Award American Academy of Hospitality
Sciences.
Gre za mrežo ekskluzivnih profesionalcev znotraj luksuznega
sektorja kateremu predseduje multimiliarder Donald Trump,
nagrado pa je ustanovil legendarni Frank Sinatra.
Mednarodni zaupnik American Academyja Vladimir
Kraljević je poudaril, da so ocenjevalci Plavi podrum obiskali
dvakrat in to inkognito. Potem, ko je Donald Trump odobril
nagrado je restavracija v Voloskem postala edina hrvaška
restavracija, ki sedaj stoji po boku restavracijam katere vodijo
največja svetovna gastronomska imena kot so Ferrana Adrija,
Davida Burke in Jeana Georges.
S tem priznanjem smo postali del svetovne mreže luksuza,
kateri se profilira skozi resnično kvaliteto, je dejala lastnica
Plavega podruma Danijela Kramarić, pri čemer je poudarila,
da restavracija bazira na več kot 110 let dolgi tradiciji.
American Academy of Hospitality Sciences nagrade za
izvrstnost na področju potovanj, gastronomije, luksuznih
proizvodov in uslug podeljuje od leta 1949. Sedež ima v New
Yorku, organizirana pa je po mednarodnih odborih. Izvori
iz celega sveta redno predlagajo nominacije katere nato
ocenjuje poseben odbor. Nagrade Five Star Diamond Award
oziroma pet zvezdic se podeljuje hotelom, počitniškim
resortom, spa centrom in zdraviliščem, letališkim podjetjem,
križarkam, avtomobilom, restavracijam in kuharjem.

Photo: Goran Kovačić

Volosko – Plavemu podrumu mednarodna
nagrada 5 Star Diamond Award

Turistična skupnost Primorsko-goranske županije
www.kvarner.hr
Turistična skupnost mesta Opatije
www.opatija-tourism.hr
American Academy of Hospitality Sciences
www.stardiamondaward.com
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Kontakti
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

Izdala: Hrvaška turistična skupnost
www.croatia.hr

Februar 2010 |

16

