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Novice
Nemška letalska družba Lufthansa bo letos povečala število
rednih letov iz Mϋnchena za Dubrovnik in sicer, ti dve
mesti bosta povezani 5 krat tedensko – ob ponedeljkih,
sredah, petkih, sobotah in nedeljah.
Od 1. aprila bo Lufthansa ob četrtkih in sobotah uvedla še
dve redni liniji za in iz Düsseldorfa.
Število letov za Split se bo povišalo na štiri tedensko, uvedel
pa se bo tudi let za Zadar, ki bo z Mϋnchenom povezan
vsako soboto.
Split bo letos z direktnimi leti povezan s 74 destinacijami
v Evropi, kar je do sedaj rekordno število evropskih mest
iz katerih bodo potniki brez presedanja lahko prišli na
največje letališče na Jadranu. Poleg vseh lanskoletnih letov
je dodatno proti Splitu uvrščeno še približno deset novih
destinacij med katerimi so Pariz, Rim, London – Stansted,
Hannover, Lille, Manchester in Basel.
V rednem letalskem prometu bo mesto pod Marjanom
povezano s 46 mesti iz 19 držav v Evropi, medtem ko bodo
čarter poleti povezovali Split z 28 mesti iz 12 držav in tri
domače destinacije.
Letalske družbe, ki so lansko leto naredile največji promet v
Splitu so za leto 2010 napovedale povečanje prometa kot tudi
odhodov in prihodov v Split iz večih destinacij v primerjavi
z lanskim letom. Med njimi so EasyJet, Germanwings,
Norwegian Aor Shuttle in SAS.
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Dubrovnik in Split – Povečevanje števila letov

Letališče Dubrovnik
www.airport-dubrovnik.hr
Letališče Split
www.split-airport.hr
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Lufthansa
www.lufthansa.com
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Nizkocenovna letalska prevoznika Germanwings in Ryanair
bosta to pomlad uvedla nove sezonske lete iz Letališča Zadar
proti Hannoverju oziroma Oslu in Bruslju, sezonske lete
iz prejšnjega leta pa bodo nadaljevali.
Nova linija Germanwingsa za Hannover bo na razpolago
potnikom od 1. maja do 30. oktobra enkrat na teden – ob
sobotah. Gre za četrto linijo, ki jo je Germanwings uvedel
iz Zadra proti nemškim destinacijam, saj leti še za Stuttgart,
Koeln/Bonn in Berlin.
Največja evropska nizkocenovna letalska družba Ryanair je
napovedala, da bo od 31. marca letos začela leteti iz Zadra
proti Oslu (Rygge) in to trikrat tedensko (torek, četrtek
in soboto).
S tema dvema novima linijama bo Ryanair prvič povezoval
Hrvaško z Belgijo in Norveško, vse skupaj pa ima Ryanair
do sedaj devet letov iz Zadra proti evropskim destinacijam.
Poleg prej omenjenih novih linij letos nadaljuje lete proti
Angliji (London-Stansted, Edinburgh), Irski (Dublin),
Švedski (Stockholm), Nemčiji (Frankfurt, DuesseldorfWeeze) in Italiji (Pisa).
Ti leti so v zadnjih nekaj letih od kar povezujejo Zadar z
Evropo prispevali k povečanju turističnega prometa. Namreč,
porast prihodov in nočitev je zabeležena iz skoraj vseh držav
v katere iz Zadra letijo prej omenjene letalske družbe.
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Zadar – Od spomladi bližje Evropi

Turistična skupnost Zadrske županije
www.zadar.hr
Turistična skupnost mesta Zadar
www.tzzadar.hr
Germanwings
www.germanwings.com

Letališče Zadar
www.zadar-airport.hr
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Ryanair
www.ryanair.com
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Na pred kratkim organizirani generalni letni skupščini
Reseau Art Nouveau Networka (RANN) v Bruslju, je Reka
kot prvo hrvaško mesto sprejeta v članstvo mednarodne
mreže, ki združuje mesta bogate secesijske dediščine.
Ker je secesija izjemno atraktivna dediščina, je ena od idej
mestnih oblasti, da se tudi na Reki organizira turistična ruta,
ki bi vse zainteresirane goste vodila po najbolj pomembnih
mestnih secesijskih lokacijah.
Reka je ena izmed vodilnih mest v smislu dokumentacije
in valorizacije secesijske gradnje čeprav je pred njo še
veliko dela v pogledu zaščite, konzervacije in predstavitve
secesijsko-gradbene dediščine.
Na generalni skupščini so poleg Reke kandidirali še Palermo,
Budimpešta, Varese, Dunaj in Lodz, Reka pa je bila podprta
enoglasno.
Podporo iniciativi za priključitev mednarodni mreži
secesijskih mest so Reki dali Primorsko-goranska županija
in Ministrstvo kulture.
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Reka – Mesto na Kvarnerju v
mednarodni mreži secesijskih mest

Ministarstvo kulture
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www.min-kulture.hr
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Split – Vestibul Palace postal
del svetovne znamke

Turistična skupnost Splitsko-dalmatinske županije
www.dalmacija.hr
Turistična skupnost mesta Split
www.visitsplit.hr
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Splitski ekskluzivni hotel Vestibul Palace v srcu
Dioklecijanove palače je uradno postal član najbolj elitnega
svetovnega združenja Small Luxury Hotels of the World.
Na ta način je Split uvrščen na svetovno turistično karto z
najboljšimi malimi luksuznimi hoteli.
Vestibul Palace je uvrščen med 480 hotelov iz 70 držav
sveta, ki se reklamirajo in tržijo na vseh kontinentih pod
sloganom Odkrijte drugi svet.
V lanskem letu je ta grupacija hotela zaslužila 125 milijonov
dolarjev. Za to grupacijo hotelov je znano, da ima vsak
objekt drugačno, originalno ekskluzivnost. Tako je tudi
z Vestibul Palace, ki ima samo 5 sob in dva apartmaja ter
restavracijo, kjer je poleg vrhunske usluge in namestitve
njegova največja vrednost njegov položaj. Namreč, hotel se
nahaja v osrednjem delu nekdanjega cesarskega stanovanja
rimskega imperatorja. Zaradi vrhunske arhitekture je
Dioklecijanova palača kot svetovna zgodovinska dediščina
pod zaščito UNESCO-a.
Kot del nove elitne družbe bo Vestibul Palace dobil tudi
pomoč strokovnjakov grupacije glede čimprejšnjega
prilagajanja zahtevam znamke kot tudi finančne nasvete
kako čim prej povrniti vložen denar.
Kot del skupnega marketinga se bo njegova ponudba znašla
v milijonih katalogov Small Luxury Hotels of the World.

Hotel Vestibul Palace
www.vestibulpalace.com
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Šibeniška riviera bi letošnjo turistično sezono morala
dočakati s povečanim številom namestitvenih kapacitet
ampak ne za turiste temveč za njihove hišne ljubljenčke –
pse. Namreč v poslovni coni Podi nedaleč od Šibenika bo
v kratkem pričel z obratovanjem hotel za pse šibeniškega
podjetja As Eko, prvi takšen hotel v Dalmaciji v čigar
izgradnjo bo vloženih približno 5,5 milijonov kun.
Na približno 6000 kvadratnih metrih sta že zgrajena dva
objekta skupne površine 1000 kvadratnih metrov.
Vlagatelji pravijo, da je ideja o gradnji turistične namestitve
za lajajoče štirinožne goste prisotna že nekaj časa, saj številni
turisti na šibeniško riviero prihajajo s svojimi ljubljenčki,
ki jih nimajo kje in komu pustiti, kot npr: navtiki, ki želijo
svojim ljubljenčkom prihraniti za njih neudobna križarjenja
na razburkanem morju.
Vlagatelji napovedujejo, da bodo imeli psi turisti na Podima
vrhunski tretma, svoje usluge pa bodo prilagodili zahtevam
lastnikom psov. Lastniki bodo tako lahko izbirali dnevni
meni za svoje ljubljenčke, za sprehajanje psov pa bo urejeno
posebno sprehajališče.
Hotel ne bo imel sobaric in postrežbe, na uslugo lajajočim
turistom pa bodo veterinarji, sanitarni tehniki, inženirji in
drugo tehniško osebje.

Photo: Damir Fabijanić

Šibenik – Hotel za pse

Turistična skupnost Šibeniško-kninske županije
www.sibenikregion.com
Turistična skupnost mesta Šibenik
www.sibenik-tourism.hr
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Mi v svetu
Hrvaški kampi v ADACovem vodiču
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V letošnjem kamp vodiču nemškega avto kluba ADAC
Camping Caravaning Fuehrer, poznanim v Nemčiji in širše
kot biblija za kampiste, se Hrvaško ponovno predstavlja kot
kakovostno kamp-destinacijo s prelepo naravo in destinacijo,
ki redno vlaga v poboljšanje kakovosti.
Inšpektorji ADAC-a posebej poudarjajo kakovost sanitarij v
kampih Istre in severne Dalmacije kot tudi vse večje število
kakovostnih in opremljenih parcel v kampih.
V vodiču, ki proslavlja 60. jubilej so predstavljeni 103 hrvaški
kampi, 19 pa jih je označenih s posebnim simbolom, ki
predstavlja poboljšanje kakovosti v primerjavi s predhodnim
letom.
Dvema kampoma je uspelo dobiti prestižno oznako Super
platz oziroma rdečo tablo. Gre za kampa Park Umag, ki
je to oznako dobil tudi lansko leto in Zaton, ki je oznako
Super plazt prejel že četrtič. To oznako si je to leto prislužilo
samo 80 evropskih kampov, ki za sanitarije, kamp prostor,
gostinsko-trgovinsko ponudbo, ponudbo za prosti čas in
programe animacije nudijo nadstandardno ponudbo.
Kampi z rumeno ADAC tablo, ki označuje kamp, ki je
ustvaril izjemen rezultat, precejšnje poboljšanje in dober
vtis so isti kot lani: Zaton v Zadru, Kanegra, Stella Maris,
Park Umag in Finida v Umagu, Lanterna in Solaris v Poreču,
Poljana v Malem Lošinju, Vira na Hvaru in Nevio v Orebiću.
Hrvaški kampi so v letošnjem ADAC vodiču ocenjeni s
povprečno oceno 2,45. Nemški inšpektorji so najvišje ocene
podelili istrskim kampom – 3,26, največjo spremembo v
urejenosti pa so zabeležili v kampih v Zadrski županiji, ki
so prejeli povprečno oceno 2,38. ADAC-ovi inšpektorji
so ocenjevali urejenost kampov, dostopnost ponudbe,
gastronomijo, vlaganja in dr.. Hrvaški kampi so v povprečju
najboljši v segmentu oskrbe in gastronomije, sledijo kamp
prostori, medtem ko je najslabše ocenjena animacija gostov.
Hrvaška je letos uvrščena tudi v ADAC-ov vodič skozi
kamp-počivališča. Izmed 3500 kamp-počivališč v 21 državah
je iz Hrvaške uvrščenih 15, kar je za dva več kot lansko leto.
Od tega jih je 6 iz Istre, 6 iz Dalmacije, dva iz Like in eno
iz Kvarnerja.
Prvo istrsko kamp-počivališče Farm Pino v Katunu na
Poreštini je za kakovost usluge in vsebine edino dobilo
oznako Komfort Stellplatz. To je prva takšna nagrada
dodeljena enemu od kamp-počivališč na Hrvaškem, medtem
ko jih je v Evropi to nagrado dobilo približno 100.
Oznako ANWB priporoča so prejeli kamp Kovačine na
V Evropi je danes registriranih približno šest tisoč kamp- Cresu, Konobe in Pila v Puntu, šibeniški Adriatic in zadrski
počivališč, od katerih jih je 35400 opisanih v ADAC-ovem Rio in Zaton.
vodiču za leto 2010. Podatki govorijo, da je v Evropi
približno tri milijone lastnikov kamperjev, vsako leto pa se
kupi približno 90 tisoč novih avtodomov. Eden od vodilnih Kamping združenje Hrvaške
nizozemskih kamping vodičev ANWB Campinggides je www.camping.hr
v letošnjo izdajo uvrstilo 82 hrvaških kampov. Najboljše
so ocenjeni Lanterna, Solaris in Ulika iz Poreča in Orsera ADAC
iz Vrsara. Bazenski kompleksi v šestih istrskih kampih so www.adac.de
ocenjeni z maksimalnim številom točk. Gre za bazene v
Lanterni in Zeleni Laguni v Poreču, Valalti in Veštru v
Rovinju, Park Umagu in Bi Villageu v Fažani.
Marec 2010 |
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V elitni družbi 20 najlepših plaž, po izboru britanskega
internetnega portala Timesonline.co.uk, se je znašla tudi
hrvaška plaža – hrvaški Bonj, Les Bains.
Hrvaška lepotica je opisana kot supercool beach club na
najtrendly hrvaškem otoku s katerega se odpira pogled
na Paklene otoke. Na plaži se lahko najamejo ležalniki in
senčniki, nahaja pa se na otoku Hvaru ob borovem gozdu.
Na Bonju ni pomembna mivka ampak prizori, ki jih ponuja,
saj lahko kar z ležalnika zaplavate v turkizno modrem morju
zaliva Amfora, navajajo avtorji in še dodajajo, da se lepotam
na Hvaru ni uprl niti slavni modni oblikovalec Giorgio
Armani niti hollywoodski igralec Kevin Spacey.
Bonj priporočajo vsem zvezdam, a tudi vsem tistim, ki radi
gledajo zvezde.
Za najlepšo plažo je razglašena Plage Conguel iz Bretanje,
sledijo ji: Languedoc, Collioure, plaža Piemanson,
Palombaggia s Korzike in Las Salinas z Ibize. Med najbolj
elitnimi plažami je največ plaž iz Španije.
Bonj je izmed elitnih evropskih lepotic zasedel 13 mesto.
Bonj je plaža v sestavi hotelske družbe Sunčani Hvar. Gre za
arhitektonski biser zgrajen v obdobju 1927-1931, projektiral
pa ga je hrvaški arhitekt Silvije Sponza (1889-1960).
Kamnite kabine ponujajo privatno mesto za sprostitev
ali počitek. Gosti lahko uživajo v osvežilnih pijačah na
terasi bara na zgornjem nadstropju ali v slastnih prigrizkih
v baru ob morju. Bonj ima tudi dva privatna šotora za
profesionalno masažo, tuše in ležalnike.
Da bi Bonj po lepoti, ponudbi in vsebini postal ena od
najbolj znanih plaž in klubov na Jadranu, je Sunčani Hvar
po večletni zapuščenosti v ta objekt leta 2006/2007 vložil
16 milijon kun. Kopališče je danes poslovna enota hotela
Adriana ter del Vele plaže hotela Amfora, ki se že tretje leto
ponaša z modro zastavo in katera je lansko leto proglašena
za najboljšo plažo na Hrvaškem.
Kot tudi Bonj, je tudi Hvar pred kratkim dobil laskavo
priznanje. Znašel se je namreč na seznamu najboljših mest
za zabavo na svetu, ki je objavljen na strani Huffington Posta.
Poleg obrazložitve, da je to verjetno najmanj poznano ime
na seznamu na katerem so najbolj znane svetovne turistične
destinacije, se v članku poudarja, da je to prekrasno mesto
na hrvaški obali v zadnjih letih zelo hitro postalo eno najbolj
zanimivih mest na Jadranu.
Hvar se je na seznamu znašel v prestižni družbi znanih
destinacijah kot so: Las Vegas, Saint-Tropez, Ibize, Rio de
Janeiro in Berlin, stran pa ga priporoča kot eno najboljših
mest za obisk v letu 2010 za vse tiste, ki si želijo nore zabave.

Photo: Damir Fabijanić

Hvar – Bonj ena izmed 20
najlepših evropskih plaž

Turistična skupnost Splitsko-dalmatinske županije
www.dalmacija.hr
Turistična skupnost Mesta Hvar
www.tzhvar.hr
Timesonline
www.timesonline.co.uk
Sunčani Hvar
www.suncanihvar.com
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Makarska – Restavraciji Susvid
nagrada v Španiji
Makarska restavracija Susvid je pred kratkim osvojila
prestižno mednarodno nagrado, ki jo že 33 let podeljuje
španski The Trade Leaders Club. Restavracija, ki praznuje
35 let je izbrana med 1000 hoteli, restavracijami in drugimi
gostinskimi objekti na svetu. S svojo kakovostjo si je Susvid
prislužil certifikat in kipec bika narejenega po zamisli Pabla
Picassa. Zanimivo je to, da je prav Picassov bik pred kratkim
postal logotip te makarske restavracije in se nahaja na vseh
njenih jedilnikih.
To restavracijo kot tudi ostale kandidate so za prestižno
nagrado predlagali gosti restavracij in novinarji.
Na jedilniku Susvida je največ primorskih specialitet in
domačih receptov, specialitete pa so zrezki med katerimi
lahko poudarimo tistega iz morskega psa, ena od najbolj
priljubljenih jedi pa je tudi pašticada od tune.
Mednarodno nagrado za turizem, hotele in catering The
Trade Leaders Club dodeljuje združenje poslovnežev, ki v
120 državah šteje več kot 7000 članov.
Turistična skupnost Splitsko-dalmatinska županija

Turistična skupnost mesta Makarske
www.makarska-info.hr
The Trade Leaders Club
www.tradeleadersclub.com

Photo: ivo pervan

www.dalmacija.hr
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Dogodki
Če glasbeni dokumentarci lahko povezujejo sliko in zvok
v idealno formo, Vinkovški festival dokumentarnega rock
filma – DORF povezuje ljubitelje filma in glasbe na najboljši
način. Prvič se bo lahko na nekonvencionalnem festivalu
dokumentarnega rock filma iz Hrvaške in drugih držav
uživalo v treh hrvaških mestih, saj bo festival od 4.–7. marca
istočasno opotekal v Vinkovcih, Reki in Zagrebu.
Različni žanri in inovativne filmske zgodbe o glasbenih idolih
bodo naredili vtis ne samo na oboževalce dokumentarnih
filmov ampak tudi na filmske laike, ki bodo tudi letos lahko
uživali v številnih delavnicah, razstavah, promocijah knjig
in seveda koncertih.
Na letošnjem festivalu bo prikazanih 21 dokumentarnih
glasbenih filmov iz osmih držav. Projekcije se bodo lahko
ogledale v Mestnem gledališču Joze Ivakića v Vinkovcih,
Dokukinu Croatia v Zagrebu in Art-kinu Croatia na Reki.
Na slovesnosti otvoritve festivala v Vinkovcih bo prikazan
film Dr.Feelgood – Oil city Confindental legendarnega
britanskega avtorja Juliena Templea - zadnji del njegove
trilogije o britanskemu punku.
Vinkovško Združenje ljubiteljev filma RARE! že četrto
leto organizira DORF, v organizaciji letošnjega festivala pa
pomagajo tudi Restart iz Zagreba in združenje Amandlom
iz Reke.
Prvi DORF festival je bil organiziran v Vinkovcih leta
2007 in je bil večinoma prikaz regionalne produkcije
dokumentarnih glasbenih filmov.
Lanskoletni dogodek je obeležilo gostovanje legendarnega
britanskega filmaša Don Lettsa in svetovna premiera filma
o skupini The Clash: Revolution Rock.
S povezovanjem s sorodnimi festivali v AMUSIFF (www.
amusiff.org), je DORF postal relevanten faktor na festivalski
karti tega dela Evrope.

Photo: Ivo Pervan

Vinkovci, Reka in Zagreb gostitelji prireditve
dokumentarnega rock filma DORF

Turistična skupnost Vukovarsko-sremske županije
www.tzvsz.hr
Turistična skupnost mesta Vinkovci

Mesto Vinkovci
www.vinkovci.hr
DORF Festival
www.dorf-vk.com

Photo: Sergio Gobbo

www.tz-vinkovci.hr
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Projekti
Gospić - kmalu lički aqua park v Širokoj Kuli
V Gospiću je pred kratkim predstavljen 60 milijonov kun
vreden projekt ekološkega aqua parka v Širokoj Kuli, vasi na
Ljubovski visoravni, ki bi se raztezal na 75.000 kvadratnih
metrih. S projektom je predvidena izgradnja avtohtone vasi
s 120 hišami prilagojenimi liškem podnebju, vodnega center,
športne dvorane, zoo-parka, hotela in trgovinskih objektov.
Zdaj so na vrsti geohidrološke raziskave, preverjanje
možnosti uporabe izvora električne energije in plina ter
izdelava študije o vplivu na okolje.
Na Hrvaškem ne obstaja nič temu podobnega kot tudi ne v
sosednih državah, izraelski investitorji Nimrodom Soferom
in Lahov Jaohimom pa so najavili, da bo to edinstven
projekt, ki bo odprt čez celo leto.
Turistična skupnost Liško-senjska županije

Turistična skupnost mesta Gospić
www.tz-gospic.hr
Mesto Gospić
www.gospic.hr

Photo: Ivica šubarić

www.lickosenjska.com
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Francoski podjetnik Bernard Lamy je v Šibeniku pred
kratkim predstavil projekt izgradnje velikega naselja na
več kot treh kvadratnih kilometrih na zablaćkem platoju. S
projektom je predvidena tudi izgradnja golf terena, športnih
igrišč, parkov in plaž, cel projekt pa se bi raztezal od utrdbe
sv. Nikole, preko Solin ter vse do Solarisa.
Obstoječe soline oziroma slana jezera bi pridobila dodatno
atraktivnost z celim spletom obstoječih in novih umetnih
kanalov in jezerc, katera bi na več mestih premostili
premikajoči mostovi. Na ta način bi zablaćke soline
spominjale na Benetke in njene atraktivne kanale.
Poleg stanovanj in večjega števila luksuznih vil je planirana
tudi izgradnja več manjših hotelov in marin, ki bi se
povezovale s prvo vrsto hiš.
Francoski investitor verjame, da bi takšno mesto živelo od
turizma in za turizem polnih 12 mesecev.
Zablaće je naselje 9 kilometrov oddaljeno od Šibenika,
nedaleč hotelskega naselja Solaris. Mesto se v zapisih omenja
od leta 1432 kot področje kjer so Šibeničani uporabljali
soline.
Turistična skupnost Šibeniško-kninske županije
www.sibenikregion.com

Photo: Damir Fabijanić

Šibenik – Benetke v malem v Zablaćama

Turistična skupnost mesta Šibenik
www.sibenik-tourism.hr
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Predstavljamo
Zadar je mesto izjemne 3000 letne zgodovine in izjemno
vredne kulturne dediščine, mesto, ki vedno ponuja nekaj
novega in povsem originalnega. Nameščen v samem srcu
Jadrana predstavlja urbano središče Severne Dalmacije
oziroma administrativni, gospodarski, kulturni in
politični center regije v kateri živi 92.000 prebivalcev. S
svojim naravnim položajem, na spoju geografsko različnih
hrvaških regij, obkrožen z zgodovinskimi mesteci kot so Nin,
Pag, Biograd, Obrovac, Benkovac ter številnimi drugimi
predstavlja dostopno in atraktivno destinacijo obiskovalcem
iz celega sveta. Ima odlično prometno infrastrukturo s katero
je neposredno povezan z ostalimi večjimi mesti Hrvaške,
izjemne kapacitete ter sodobne usluge številnih marin.
Izjemno razčlenjena obala, otoki in nedotaknjena narava
mamijo številne navtike v to področje.
Zahvaljujoč svojemu geografskemu položaju se Zadar
odlikuje z blago mediteransko klimo (topla in suha
poletja ter blage in deževne zime) kar je vidno iz prekrasne
mediteranske vegetacije z nekaj eksotičnimi subtropskimi
primerki v zadrskih mestnih parkih.
Mesto, kjer se prepleta zgodovinska lepota in vse ugodnosti,
ki jih išče sodobni potnik, ponuja številne turistične
atraktivnosti – idealno namestitev, avtohtone gurmanske
specialitete, kulturne znamenitosti, sodobne športne objekte
ter raznovrstne izletniške programe.
Zadar je ena najbolj priljubljenih hrvaških turističnih
destinacij, ki jo je tudi londonski Times proglasil kot center
zabave na Jadranu, Guardian pa kot nova hrvaška prestolnica
coola. Številne obiskovalce osvaja s svojo izjemno atmosfero
in bogatim življenjem – podnevi ali ponoči. Poleti je Zadar
domačin Glasbenim večerom v sv. Donatu, Zadrskem
gledališkem poletju, priredbi Moskih orgel – Mitra zonata,
KalelargArt – Street art festivalu in urbanemu festivalu
Zadar snova.
Izjemnost mesta je neodoljiva za ljubitelje zgodovinskih
spomenikov in kulturne dediščine, umetnike, turiste in
njegove prebivalce. Zadar je mesto v katerem je veliko
prostora namenjeno sprehajalcem; sprehajanje po kamnitih
ulicah mesta predstavlja sprehod skozi zgodovino a tudi
doživetje sodobnega življenja. Kot mesto spomenik
je Zadar, obkrožen z zgodovinskim obzidjem prava
zakladnica arheološkega in spominskega zaklada antičnega,
srednjeveškega in renesančnega obdobja kot tudi številnih
sodobnih arheoloških dosežkov kot so prve Morske orgle
na svetu in Pozdrav Soncu.
Več stoletna burna zgodovina, uničevanja in ustvarjanja so
pustili številne brazgotine a tudi številne zapise časa - današnjo
vredno spomeniško dediščino mesta. Iz vseh zgodovinskih
obdobij so ohranjene številne cerkve in spomeniki kulture,
na katerih se vidijo umetniška graditeljstva vseh stilov.
Približno 70 jih stoji v samem zgodovinskem jedru mesta,
medtem ko z ostalimi spomeniki iz ožje in širše okolice ti
štejejo čez 600 nepremičnih spomenikov kulture. V Zadru
se lahko najdejo ostanki iz stare antike, starokrščanskega
pa vse do zgodnjega srednjega veka.

Photo: Mario Romulić & Dražen Stojčić

Zadar – Mesto zgodovine

Neizogibna spomeniška dediščina svetovnega pomena, ki je
tudi danes vidna na vsakem koraku pa je: Rimski forum iz
1.st., Cerkev sv. Donata iz 9.st. – najbolj znana srednjeveška
bazilika, zaščitni znak mesta, obnovljene romanske cerkve sv.
Krševana iz 12. st in zvonik sv. Marije iz leta 1105, katedrala sv.
Anastazije iz 13. stoletja, Narodni trg z Mestno ložo in stražo
iz 16. st, ter močni bedemi (obzidja) z reprezentativnimi
Lučkimi in Kopnenimi vrati iz 16. st, Trg 3 vodnjakov in
Trg 5 vodnjakov ter številne palače, vile in ostala spomeniška
dediščina. Antični Zadar je tipičnega pravokotnega tlorisa
pogojenega Cardom in Decumanusom – glavnim ulicam
vseh antičnih mest v smeri sever-jug in vzhod-zahod, ki
izhajajo iz rimskega vojaškega tabora castruma.
Stalna razstava cerkvene umetnosti, Zlato in srebro
mesta Zadar, v sklopu cerkve sv. Marije, oziroma njenega
samostana je ena najbolj vrednih razstav na Hrvaškem. Na
približno 1200 kvadratnih metrih prostora v 8 sodobno
opremljenih dvoranah se poleg rekonstruirane notranjosti
staro hrvaške cerkve sv. Nediljice iz 11. st., rokopisa, skulptur,
vezav, tapiserij, reliefov ipd., nahaja zadrsko zlato in srebro,
kot dokaz bogate preteklosti Zadra od 8. – 18. st., ki je
zlasti v srednjem veku bil pomembno kulturno središče.
V relikvije in kelihe, skulpture, slike in vezenine so vtkane
radosti in upanja, potrpežljivost, trpljenje in vera burnih
obdobij preteklosti tega kraja. Ta neprecenljiv zaklad so
tekom stoletja ohranile sestre benediktinke, nekateri vredni
razstavni predmeti (čipke, cerkveni tekstil vezen z zlatimi
nitmi) pa so delo njihovih rok.
Muzej antičnega stekla v Zadru je edinstvena kulturna
institucija ne samo na Hrvaškem ampak tudi v svetu.
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Predstavlja edinstveno zbirko približno 2000 različnih
steklenih predmetov iz obdobja antike, ki izhajajo iz 1.
stoletja p.n.š. do 5. stoletja p.n.š.. Razstavljeni so edinstveni
stekleni predmeti iz antičnega obdobja najdeni na lokacijah
v Zadru, Ninu, Starigradu pod Velebitom in Asseriji pri
Benkovcih. Muzej ima v svojih prostorih shranjenih še
približno 2000 steklenih predmetov. Na 2575 kvadratnih
metrih skupne površine se v Muzeju antičnega stekla v
Zadru razen razstavnih prostorov nahaja še specializirana
knjižnica, kongresna dvorana, delavnica za pihanje stekla
in trgovina s spominki.
Arheološki muzej je ustanovljen leta 1832 kot drugi najstarejši
muzej na Hrvaškem in eden od najstarejših v tem delu
Evrope. V njem so razstavljeni predmeti iz rimskega
obdobja in prazgodovinski arheološki materiali iz paleolitika,
neolitika in železnih dob, kot tudi ostanki od 7. do 12.
st., od katerih se največji del navezuje na materialno in
duhovno dediščino Hrvaške. Muzej ima stalno razstavo,
restavratorsko in preparatorsko delavnico in knjižnico, v
sklopu muzeja pa delujeta tudi Muzej ninskih starin in
Zavičajni muzej Benkovac.
Ena neizogibnih atrakcij Zadra pa so tudi Morske orgle –
mesto spoja človeških idej in veščin ter energije morja, valov,
oseke in plime, kraj za sprostitev, razmišljanje in razgovor
ob neprekinjenem koncertu mističnih tonov orkestra
narave. Stojijo v bližini novega pristanišča za cruisere v
sklopu zadrskega pristanišča in so prepoznavne po svojemu
kaskadnem obalnem reliefu. Takoj po končani izgradnji so
Morske orgle postale metaforično mesto Zadra, ki ga sedaj
obiskujejo tudi njegovi prebivalci, postalo pa je neizogibna
točka v vseh turističnih itinererjih mesta Zadra in njegove
regije.
Še ena urbana instalacija je postala neizogibna točka v
turističnih itinererjih. Gre za Pozdrav Soncu, arhitekta
Nikole Bašića, ki je tudi avtor popularnih Morskih orgel.
Pozdrav Soncu je sestavljen iz tri tisoč večslojnih steklenih
plošč postavljenih v istem nivoju s kamnito rivo v obliko
kroga premera 22 metrov. Pod steklenimi prevodnimi
ploščami stojijo fotonaponski solarni moduli preko katerih
se ustvarja simbolična komunikacija z naravo katerih cilj je,
da se enako kot z Morskimi orglami ustvari komunikacija
– tam z zvokom tukaj pa s svetlobo.
Istočasno z najlepšim sončnim zahodom na svetu se
vključujejo tudi razsvetljava vgrajena v krogu in po posebej
programiranem scenariju proizvaja prekrasno, izjemno
svetlobno igro v ritmu valov in zvoka morskih orgel. Imena
in številke, ki so vpisane po prstanu, ki obkroža Pozdrav
soncu, so del Koledarja svetega Krševana, nastalega v Zadru
in najdenega leta 1964 v Bodleian Library v Oxfordu.
Izhaja iz leta 1292 ali 1293 in je eden izmed starejših takšnih
dokumentov na svetu ter mogoče prvi v kateremu so
astronomski podatki pisani z arabskimi številkami. Poleg
koledarskega dela s prazniki in imeni svetnikov ima tudi
astronomski del, ki prikazuje efemeride sonca, koordinate
nebeških teles, njihove kotne oddaljenosti od določenih
nepremičnih ravnin, smeri ali točk.
Vsak, ki obišče Zadar se bo sprehodil po mestni »žili
kucavici«, popularni ulici Kalelargo, že daleč v preteklosti
glavni zadrski ulici. Čeprav ima ulica danes uradni naziv
Široka ulica, je njen naziv v vsakodnevni rabi in pod
različnimi upravami vedno bil in ostal Kalelarga.

Sprehod po Kalelargi je najbolje začeti na Trgu Petra
Zoranića poleg ostankov rimskih mestnih vrat in kolonu
– rimski stolp prenesen na današnje mesto v pričetku 18.
st iz Foruma. V neposredni bližini se nahaja cerkev sv.
Šime in Kneževa palača ob kateri se razteza Ulica Elizabete
Kotromanić – kjer se je že v 15. stoletju odvijala alka na
konjih. Po njej se pride do Narodnega trga kjer se je že
v srednjem veku formiral novi center mestne uprave z
današnjo Mestno ložo (13. Stoletje – l. 1565), Mestno stražo
(l. 1562) in Mestnim magistratom (l. 1934).
Za Zadrčane je Kalelarga več kot naziv glavne mestne ulice.
Slednja je kulturna točka in eden od simbolov mesta, ki
zbuja spomine na lepe trenutke in dogodke, kot tudi mesto
druženja in zabave, procesij in narodnih slovesnosti kot tudi
prve ljubezni. Govori se, da so se prav na Kalelargi pričele
in končale ljubezni številnih generacij Zadrčanov.
Posebni užitek predstavlja tudi obisk zadrske mestne tržnice,
ki je pravi užitek za vsa čutila. Zadrska tržnica je ena najbolj
živahnih in najbolj pisanih v okolici.
Zadar ponuja tudi bogat izbor namestitvenih kapacitet.
Od hotelov, hostelov, privatne namestitve, kampov – vsak
lahko najde namestitev, ki mu najbolje ustreza. V samem
mestu se nahajajo tudi tri odlično opremljene marine. Zadar
je eno največjih hrvaških središč navtičnega turizma prav
zaradi lepot in razčlenjene obale. Arhipelag šteje 24 večjih
in približno 300 manjših otokov in skal.
Ljubitelji jezerske in rečne vode, planinskega zraka in višin
se lahko odločijo za izlete v okolico v kateri se nahajajo 3
parki narave – Telašćica, Severni Velebit in Vransko jezero
in pet narodnih parkov – Paklenica, Plitvice, Kornati, Krka
in Velebit. Izbor je resnično velik – od sprehajanja po gozdu,
planinarjenja, raftinga ali jadranja.
Turistična skupnost mesta Zadra
www.tzzadar.hr
www.visitzadar.net
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Eno najlepših manjših mest na severozahodnem delu Istre
je vsekakor mesto Mošćenice. Na strmem hribu pod Učko
stoji srednjeveško utrdbeno mestece s svojim obzidjem in
ozkimi kamnitimi ulicami. Po njimi so se v rani zgodovini
sprehajali Liburni, pripadniki enega od ilirskih plemen.
S svojimi malimi hitrimi ladjami na vesla so povzročali
probleme Rimljanom, ki so potem, ko so osvojili celo Istro
te ladje uvrstili v svojo floto ter jih poimenovali liburni.
Mesto je zamenjalo več lastnikov skozi burno zgodovino,
preživelo številne izzive in do danes ostalo ohranjeno v
najlepši obliki.
V Mošćenice se lahko vstopi samo skozi ena vrata nad
katerimi je vklesan habsburški grb, hiške pa so tako stisnjene
ena ob drugo, da ne obstaja nobeden trg. Mestom dominira
cerkev sv. Andrije Apostola.
Nad Mošćenicah stoji hrib Perun poimenovan po
vrhovnemu staroslovenskemu bogu gromovniku, medtem
ko mošćeniške vrtove in livade izven obzidja krasi hrvaška
narodna roža perunika, poimenovana po njegovi ženi.
Mošćenice se ponašajo tudi s prekrasnim razgledom, ki se
širi na Krk in Cres ter celi Kvarner, ponoči pa se iz Mošćenic
lahko v daljavi vidijo luči mesta Reke.
Mesto Mošćenice ima kot vsa starejša mesta tudi svojega
naslednika na obali. Z Mošćeničko Drago je povezan na
dva načina: s potokom, ki se izliva v draški kanjon pa vse
do mestne plaže kjer se preliva v morje ter s stopnicami, ki
spajajo dve mesti.
Mošćenička Draga kot tudi bližnja Opatija in Lovran so
turistična središča. Mesto krasijo sprehajališča ob morju
in vile. Ena najlepših vil je Vila Zagreb, ki ne navdušuje z
velikostjo ampak s čudovito arhitekturo, ki zbuja pozornost
turistov in je obvezna točka fotografiranja. Prodnik s plaže in
školjke so priljubljen okras tamkajšnjih hiš, kar je razumljivo
saj so zgrajene dobesedno na plaži, ki je bila nekoč vir
gradbenega materiala danes pa je vir dohodka prebivalstva.
Turizem in gostinstvo so glavna dejavnost, Mošćenička
Draga pa se lahko pohvali tudi z najlepšo plažo na Kvarnerju.
Namestitev v Mošćenički Dragi se lahko najde v hotelih z
štirimi / tremi zvezdicami Marina in Mediteran, v avtokampu
z dvema zvezdicama, v številnih privatnih apartmajih in
sobah ter vilah. Turistom je na voljo tudi potapljaški center,
zabavo in aktiven oddih pa jim omogočajo različni športi
na vodi, vrhunske eno-gastronomske užitke pa številne
restavracije in krčme.
Hotel Marina stoji v samem središču mesta približno 50
metrov od morja in prodnate plaže. Razpolaga s 178 sobami
in je klimatiziran. Ima tudi wellnes center.
Hotel Mediteran se nahaja v središču Mošćeničke Drage
takoj ob pristanišču, s pogledom na prekrasno plažo in otok
Cres. Hotel malce intimnejšega karakterja ponuja 69 sob.
Izpod glavne ceste za Pulj, približno 50 metrov od vhoda
v Mošćeničko Drago stoji avtokamp Draga, ki ponuja
možnost namestitve v šotorih in kamp hišicah. Lahko
sprejme 400 oseb, obratuje pa od 15. marca do 15. oktobra
vsako leto. Malce oddaljen od naselja in središča mesta
ponuja gostom mir, sprostitev in užitek.
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Mošćenice – Kamnita vila nad Kvarnerjem

Turistična skupnost Primorsko – goranske županije
www.kvarner.hr
Turistična skupnost Mošćenička Draga
www.tz-moscenicka.hr
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Tek sada vidim što mi znaći Vela Luka, more, ti, uspomene
će mi samo ostati… so stihi pesmi, ki je na daleč proslavila
Velu Luku, mesto na zahodnem predelu otoka Korčule, ki
je s površino 276 kvadratnih metrov šesti po velikosti izmed
jadranskih otokov. V dnu globoko vsekanega in prostornega
zaliva se je namestila Vela Luka obkrožena s številnimi
uvalami, polnih z vinogradi, oljčnih nasadov, drevesi fig,
rogačev, borov in drugega mediteranskega rastlinja.
Z nekaj manj kot 5000 prebivalcev je to drugo mesto
po velikosti na jadranskih otokih, s svojim položajem pa
predstavlja eno od najbolj zaščitenih pristanišč srednjega
Jadrana kar pomeni varno sidrišče in primerno pristanišče
za navtike.
Kot naselje Vela Luka se je začela formirati šele konec 18.
stoletja. Kulturni center, nameščen v starem ljetnikovcu
Kaštelu hrani vredno arheološko zbirko predzgodovine iz
bližnjega neolitskega najdišča ter rimskih lokacij, v njem se
hrani tudi zbirka sodobne umetnosti domačih in svetovno
znanih umetnikov.
Na južnem delu hriba Pinski rat je odkrito arheološko
najdišče Vela špilja (jama), ki priča o prisotnosti človeka
na tem prostoru že v prazgodovinski dobi (približno 3200
let pred našim štetjem). S platoja pred vhodom v jamo se
pogled širi na skoraj vse dele veloluškega zaliva, zahodni
začetek Blatskega polja in morje do Visa, Svetega Andrije,
Biševa pa vse do Sušca in Lastova. Z bližnjih hribov, ko je
vreme lepo se lahko vidijo otočki Palagruže, na drugi strani
pa južni deli Hvara in Pelješca ter vrhovi Biokova.
V srednjem veku je bila Vela Luka področje na katerem so
korčulanski knezi in plemiči gradili svoje počitniške hiše
in kaštele. Vela Luka je mesto kjer izvirna klapska pesem
živi še danes, mesto zanimive in bogate kulturne dediščine.
Veloluško kulturno-zabavno poletje poimenovano Luško
Lito se tradicionalno začenja 24. junija na dan sv. Ivana,
z obnovljeno regato plovil na vesla iz uvale Gradina do
centra mesta. V svojemu programu, ki traja do začetka
septembra Luško Lito šteje 40 večerov kulturno-zabavnih
dogodkov od katerih je treba poudariti nastope folklornega
društva Kumpanija, ki izvajajo stare veleluške plese in viteške
igre, ribiške večere, večere olivnega olja, dramske in večere
klasične glasbe.
Neizogibna destinacija skoraj vseh obiskovalcev Vele Luke,
zlasti turistov v poletnih mesecih so otočka Ošjak in Proizd.
Prvi stoji v samem središču veloluškega zaliva in je v celoti
prekrit z borovim gozdom in prepleten s sprehajalnimi
stezami, ki peljejo do številnih dostopnih vrtač in mest za
sončenje in kopanje. Na zahodni strani otoka s svojo lepoto
izstopa zanimiva jama obkrožena s skalami in morjem.
Tekom časa so Ošjak poimenovali kot otok ljubezni.
Nekaj večji otok Proizd je od središča mesta oddaljen
približno pol ure vožnje z ladjo, mami pa s svojimi naravno
lepimi plažami nameščenimi v skritih uvalah, turkizno
modrem morju ter z vonjem borovcev in morja. Izpostavimo
lahko predvsem tri plaže poznane kot Bili Boci, na severni
strani otoka s katere se odpira pogled na sosedni otok Hvar
in odprto morje.
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Vela Luka – mesto, ki ga je
proslavila ljubezenska pesem

Pred tremi leti je Proizd proglašen za plažo leta na hrvaškem
Jadranu.
Hotelska namestitev v Veli Luci obsega hotele Adria, Posejdon
in Dalmacija ter penzion Jadran, v privatni namestitvi se
ponujajo številne sobe, apartmaji in hiše za oddih, tukaj je
tudi avtokamp Mindel, s kapaciteto za približno 200 gostov,
oddaljen 5 kilometrov od središča mesta. V sodobnemu
zdravilišču Kalos se ponujajo rehabilitacijski in preventivni
tretmaji in wellness programi.
Turistična skupnost Dubrovniško-neretvanske županije
www.visitdubrovnik.hr
Turistična skupnost občine Vela Luka
www.tzvelaluka.hr
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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
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