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CHORWACJA
„per³a Adriatyku”

Wizyta w baszcie i bastionie w Dubrowniku.

Rejs statkiem na wyspê Korcula.

Plitwickie Jeziora i Park Narodowy Mljet

CHORWACJA

horwacja to przepiêkny kraj œródziemnomorski le¿¹cy wzd³u¿ linii brzegowej Adriatyku. S³oneczna pogoda, bogata przyro-
da, czyste morze i pere³ki zabytkowe to tylko kilka z zalet Chorwacji jakie mo¿na wymieniaæ w nieskoñczonoœæ. Nic dziwnego, C¿e ta Republika cieszy siê takim zainteresowaniem wœród Polaków. Co roku to jeden z najpopularniejszych kierunków na 

jakie decyduj¹ siê wczasowicze, za granicami naszego kraju.
Chorwackie wybrze¿e Adriatyku jest bardzo urozmaicone i wyj¹tkowe. Piêkne widoki i wszechobecna radoœæ ¿ycia sprawi³y, i¿ jest 
to miejsce niezwykle lubiane przez turystów.
Adriatyk to wspania³e miejsce na podwodne wyprawy. Na nurków czeka tu wspania³y podwodny œwiat, pe³en fauny i flory, jaskiñ, 
oraz wraków statków. Odpowiednie wiatry i du¿a iloœæ s³oñca sprzyjaj¹ mi³oœnikom ¿eglarstwa. Latem p³ywaj¹ tu tysi¹ce jachtów. 
Osoby lubi¹ce aktywny wypoczynek mog¹ spróbowaæ swoich si³ w windsurfingu i nartach wodnych.
Republika Chorwacji to mieszanka kultur: zachodnioeuropejskiej, s³owiañskiej oraz œródziemnomorskiej- co ma odzwierciedlenie 
w architekturze, kuchni i obyczajach.
Do najs³ynniejszych miejsc odwiedzanych przez turystów nale¿y Dubrownik- to pere³ka Europy i najpiêkniejsze dalmackie miasto 
otoczone kamiennym murem. Na ka¿dym kroku jest tu coœ, co warto zobaczyæ,a stara czêœæ miasta jest wpisana na listê UNESCO. 
Natomiast Korcula- to jedna z najwiêkszych wysp Dalmacji urzeka zieleni¹. Pe³no jest tam migda³owców, sosen, dêbów, pinii,cy-
prysów i gajów oliwnych. W tym otoczeniu wzniesiono miasto o tej samej nazwie. Najwa¿niejszym zabytkiem miasta jest katedra 
œw. Marka z bia³¹ dzwonnic¹ i skarbcem.
Wyje¿d¿aj¹c nad Adriatyk nie mo¿na pomin¹æ jednego z cudów natury- Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Warto przed³u¿yæ 
sobie urlop podczas podró¿y do Chorwacji i zatrzymaæ siê w miejscu, gdzie natura Was oczaruje. Jeziora kresowe s¹ tu u³o¿one 
kaskadowo i po³¹czone licznymi strumieniami. Jest tu 140 wodospadów, 20 jaskiñ i Ÿróde³.

WIZY: nie s¹ wymagane; paszport musi byæ wa¿ny przez minimum 3 
miesi¹ce. Obywatele polscy mog¹ przekroczyæ granicê z Chorwacj¹, 
pos³uguj¹c siê dowodem osobistym.
CZAS LOKALNY: czas polski
JÊZYK: chorwacki; mo¿na porozumieæ siê równie¿ po niemiecku i 
angielsku
WALUTA: kuna(HRK); 1 EURO = ok. 7,2 HRK
PLA¯E: publiczne, wstêp bezp³atny; serwis pla¿owy- (2 le¿aki + 
parasol)15 EURO; zalecane obuwie do wody

Dubrownik

Plitwickie Jeziora

„per³a Adriatyku”
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ISTRIA
carpe diem

BazylikaEfraziusza, Park Narodowy Brioni

Miarto: Pula, Poreæ, Rovinj, Rabac

srchitektoniczne zabytki, malownicze uliczki itp.

Istria- jej ca³kowita powierzchnia wynosi 3000  km2 i jest najwiê-
kszym adriatyckim pó³wyspem. Le¿y miêdzy zatokami Triesteñsk¹, 
Kvarner i Rijeck¹. Istria jest czêsto nazywana „Now¹ Toskani¹”. Przy-
ci¹ga swoim piêknem, zabytkami i niespotykanym klimatem na gra-
nicy morza i gór.

Poreæ jest jedn¹ z najczêœciej odwiedzanych miejscowoœci tury-
stycznych na wybrze¿u Istrii. Oferuje ono liczne zabytki z okresu 
bizantyjskiego. W po³udnie jest to bardzo spokojne miasteczko, 
natomiast wieczorem z wype³nionymi ulicami, restauracjami i 
kawiarniami ledwie mo¿na je poznaæ.

Pula jest najwiêkszym miastem na Istrii i jest uwa¿ana za jedno z naj-
starszych miast na wschodnim wybrze¿u Adriatyku. Godne uwagi s¹ 
architektoniczne zabytki, malownicze uliczki starego miasta i zró-
¿nicowana oferta kulturalna. Niezwykle bogate s¹ pozosta³oœci rzy-
mskiej przesz³oœci z których najwa¿niejszy jest spektakularny amfit-
eatr.

Rovinj uznawany jest za jedno z naj³adniejszych miast pó³wyspu i 
ca³ego kraju. Niepowtarzaln¹ atmosferê miasta tworz¹ urokliwe bru-
kowane uliczki z ciasno zat³oczon¹ zabudow¹. Znajdziemy tu piêkne 
weneckie pa³ace, œredniowieczne domy oraz liczne zabytki archi-
tektury sakralnej. L
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DALMACJA Park Narodowy KRKA

Wyspa HVAR, pla¿a Z³oty Róg

Makarska, Primoszten, Brela

aden inny region nie mo¿e 
pochwaliæ siê tak wieloma ¯parkami narodowymi, 

m.in. PN Paklenica- znany z 
terenów wspinaczkowych; PN 
Krka- z malowniczymi kreso-
wymi  wodospadami ;  PN 
Kornati- sk³adaj¹cy siê z 147 
wysp, wysepek i raf; i PN Mljet.
W Dalmacji znajdziecie zabytki 
wpisane na listê Œwiatowego 
Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO: Szybenik- histo-
r y c z n e  m i a s t i o  i  p o r t ,  
Dubrownik- jeden z najcennie-
jszych zabytkowych komple-
ksów po³udnio-wschodniej

Europy.
Primoszten- stare miasto 
rybackie i per³a staro¿ytnej 
Dalmacji. Jest to jedno z naj³ad-
niejszych miast nad Morzem 
Adriatyckim.
Brela sta³a siê popularn¹ 
miejscowoœci¹ turystyczn¹. W 
2003 roku amerykañski maga-
zyn Forbes umieœci³ Brelê na 
l iœc ie  dz ies iêc iu  na jp iê-
kniejszych pla¿ œwiata. S³ynna 
pla¿a Punta Rata uznawana 
jest przez wielu turystów za 
najpiêkniejsz¹ pla¿ê w Europie.
Makarska jest centrum tury-
stycznym Dalmacji, le¿y u 

podnó¿a potê¿nego masywu 
górskiego Biokovo i znana jest z 
muzeum, w którym znajduje siê 
jedna z najbogatszych kolekcji 
muszli na œwiecie. Makarska 
jest jedn¹ z bardziej rozrywko-
wych miejscowoœci Dalmacji.
Wyspa Hvar posiada œrednio 
2718 godzin s³onecznych w 
roku. Najwiêksze w Chorwacji 
nas³onecznienie powoduje, ¿e 
wyspa jest atrakcyjna nawet 
zim¹.
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Fontanna Onofrio, Kolumna Orlando, Koœció³ St.Blaise

Klasztor Dominikanów, Klasztor Franciszkanów, Pa³ac Rektorów

Katedra Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny

DUBROWNIK
„pere³ka Europy”
DUBROWNIK
„pere³ka Europy”

Dubrownik by³ zawsze najbardziej poszukiwanym i najczêœciej odwiedzanym miejscem na wybrze¿u Adriatyku. Oferuje wiele 
rozrywek m.in... festiwale, koncerty. Stare miasto Dubrownika stanowi unikalny w Europie, zachowany w ca³oœci uk³ad urbanistyczny œredniowiecznego 
miasta wraz z systemem umocnieñ obronnych i jest wpisane na Listê Œwiatowego dziedzictwa UNESCO.
Burzliwa historia Dubrownika siêga staro¿ytnoœci i jest wype³niona pasjonuj¹cymi przygodami, legendami i bitwami o ziemiê, przeplataj¹cymi siê z 
okresami dobrobytu i niezale¿noœci. Wydarzenia, jakie mia³y miejsce w przesz³oœci, sprzyja³y wytworzeniu siê specyficznej mentalnoœci i kultury. 
Ponadto w Dubrowniku mo¿emy podziwiaæ doskonale zachowan¹ miejsk¹ architekturê.Najwa¿niejsze kamienne zabytki Dubrownika znajduj¹ siê w 
obrêbie Starego Miasta, do którego mo¿emy dostaæ siê przez jedn¹ z kilku bram, np. przez bramê œw. Wawrzyñca (patrona miasta) lub okaza³¹ bramê Pile. 

Koniecznie trzeba zobaczyæ: Wielk¹ Studniê Onofria z 16 rzeŸbami – 
twarzami tryskaj¹cymi wod¹, ma³¹ Studniê Onofria w pobli¿u koœcio³a œw. 
B³a¿eja, barokowy koœció³ w Klasztorze Franciszkanów z czynn¹ przy wejœciu 
aptek¹ istniej¹c¹ od 1317 r., XV-wieczn¹ studni¹ na dziedziñcu i muzeum 
klasztornym, gdzie znajduj¹ siê XIV- i XV-wieczne sprzêty apteczne. Ozdob¹ 
katedry (niedaleko Pa³acu Rektora) jest wspania³y tryptyk Tycjana – 
Wniebowziêcie NMP.

L
e

t’sGO 09



KWA RNER

bogactwo kolorów

Kwarner jest zatok¹ po³o¿on¹ 
w pó³nocnej czêœci Adriatyku, 
pomiêdzy pó³wyspem Istria a 
w y b r z e ¿ e m  p ó ³ n o c n o -
chorwackim. Do g³ównych 
wysp w zatoce Kwarner nale¿¹: 
Cres, Krk, Pag, Rab i Losinij. 
Jest to jeden z najczêœciej 
odwiedzanych  reg ionów 
Chorwacji.  Czêœci¹ tego 
regionu s¹ równie¿ wyspy, 
które s¹ idealnym miejscem na 
spokojny wypoczynek. Wyspa 
Rab jest bardzo znana i 
popularna, jednak równie¿ inne 
wyspy Kwarneru s¹ warte 
poznania ze wzglêdu na 
bogat¹ roœlinnoœæ œródzie-
mnomorsk¹, zabytki i piêkne 
pla¿e.
W Crikwenicy warto odwiedziæ 
akwarium morskie, jedyne w 
Chorwacji, w którym znajduj¹ 
siê obok siebie ryby s³ono-
wodne i s³odkowodne, a tak¿e 
egzotyczne.
Region ten jest idealny dla 
pieszych wêdrówek wzd³u¿ 
wybrze¿a, tak zwanym „lungo 
mare” (nadmorsk¹ prome-
nad¹), ale tak¿e po lesie 
kasztanowców, z zatokami 
pe³nymi pachn¹cej mirty, 
rozmarynu, sza³wi. Kwarner 
posiada zró¿nicowan¹ i bogat¹ 
ofertê kulturaln¹. Bêd¹c tutaj 
mo¿na odbyæ ciekaw¹ wycie-
czkê do Parku Narodowego 
Risnjak na wyspê Cres i Krk lub 
zwiedziæ s¹siaduj¹c¹ Rijekê.
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Kanion rzeki Zrmanja

Park Narodowy Plitwickie Jeziora

Wyspy: Rab, Pag, Krk, Losinj, Cres



JEZIORA PLITWICKIE Park Narodowy

Jeziora kresowe u³o¿one kaskadowo

Piêkne widoki, wodospady, liczne strumienie

Park narodowy Plitwice zosta³ za³o¿ony w roku 1949, od 
roku 1979 znajduje siê na spisie œwiatowego przyrodni-
czego dziedzictwa UNESCO.

Jeziora Plitwickie s¹ najbardziej znanym parkiem naro-
dowym w województwie Lika- Senj na Chorwacji. Znajduj¹ 
siê w górnym biegu rzeki Korona miêdzy górskimi 
wapiennymi masywami Wielk¹ i Ma³¹ Kapel¹ i Plesevica 
miêdzy Karlowac i Zadarem, w pobli¿u granicy z Boœni¹ i 
Hercegowin¹. Jeziora krasowe s¹ u³o¿one kaskadowo i 
po³¹czone licznymi strumieniami. Jeziora Plitwickie 
sk³adaj¹ siê z 140 wodospadów, 20 jaskiñ i Ÿróde³. 
Powierzchnia parku wynosi 29482 ha.W parku znajduje 
siê 16 du¿ych i kilka mniejszych jezior kresowych, które s¹ 
podzielone na dwie grupy (górne i dolne). Ca³kowita 
powierzchnia jeziora wynosi 217 ha. Jeziora oddzielone 
s¹ od siebie trawertynowymi groblami, na których tworz¹ 
siê wodospady. D³ugoœæ wszystkich jezior wynosi ³¹cznie 
8,2 km, a ich ³¹czna powierzchnia- 217 hektarów.

Tutejsze zaroœla nale¿ do bardzo zachowanych w Euro-
pie. W parku s¹ ostro chronione poniewa¿ tworz¹ miejsca 
niedostêpne i puszcze. W lasach ¿yj¹ niedŸwiedzie, wilki, 
rysie, nastêpnie sarny, dziki itd. Jeziora op³ywaj¹ obfi-
toœci¹ rybn¹, ¿yj¹ tu tak¿e raki, jednak ich ³owienie jest 
zabronione.

JEZIORA PLITWICKIE
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Jeœli chc¹ Pañstwo poznaæ piêkno 

podwodnego œwiata, najlepszym spo-

sobem jest nauczyæ siê dobrze nurkow-

aæ. W
szystkich nurków, zarówno profes-

jonalnych, jak i amatorów, zapraszamy 

na wycieczkê z nurkowaniem, która 

przybli¿y Pañstwu podwodny œwiat 

Adriatyku z jego bogat¹ flor¹ i faun¹. 

Podczas rejsu, który trwa ok. 6 godzin, ci 

z Pañstwa, którzy nie bêd¹ chcieli 

nurkowaæ, mog¹ w tym czasie pop³ywaæ 

w maskach z rurk¹ lub poleniuchowaæ 

na pok³adzie 
statku. 

Zapraszamy 
i 

¿yczymy wielu wspania³ych wra¿eñ z 

podwodnego œwiata!
Nale¿y zabraæ kostium k¹pielowy 

rêcznik, krem do opalania

aparat fotograficzny

Porady od 
A do Z

1 2

3 4

5 6

7 8

1 poczta/ internet

2 bank lub bankomat

3 punkt informacyjny dla turystów

4 zabraæ aparat fotograficzny

5 wzi¹æ mocne buty

6 krem z filtrem/ nakrycie g³owy/ rêcznik

7 kieszonkowe

8 budka telefoniczna/ telefon

Zapraszamy do Chorwacji !
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