CHORWACJA
Dalmacja
Północna

Stolica: Zagrzeb
Powierzchnia: 56 610 km²
Ludność: 4 437,4 tys.
Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 kuna = 100 lipa
Napięcie: 230 V
Język: chorwacki
Wiza: wiza nie jest wymagana

Krótka informacja
Wspaniałe krajobrazy, żwirowo-piaszczyste plaże oraz bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne ukryte
w malowniczych zakątkach.

Informacje ogólne
O Dalmacji mówi się, że to jeden z najpiękniejszych regionów turystycznych w Europie. Nie ma w tym
nic dziwnego, bowiem wspaniałe krajobrazy, bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne przyciąga w ten
niezwykle piękny zakątek setki turystów. Dalmacja Północna dodatkowo oferuje łagodny klimat oraz
wspaniałą przyrodę, wśród której wypoczynek pozostanie w pamięci na długie lata.
Nazwa Dalmacja pochodzi od plemiona Dalmatów zamieszkujących ten region w starożytności. Rdzenni
Chorwaci natomiast przybyli nad Morze Śródziemne na przełomie VI i VII stulecia. Osiedlili się na
terenie dawnej Ilirii i zajęli Dalmację, która nazywana jest również Chorwacją Dalmatyńską.
O tym że Dalmacja należała do Wenecji świadczy włoski klimat i urzekający charakter miast. Zadar i
okoliczne miejscowości leżały na ważnych szlakach handlowych, co sprzyjało ich rozwojowi, a dawna
świetność cieszy oko zwiedzających aż do dziś. Co prawda architektura i zabytkowa zabudowa uległy
zmianie, chociażby podczas wojen turecko-weneckich czy trzęsień ziemi, niemniej ich wygląd w
obecnym stanie nie budzi zastrzeżeń. Po klęsce państw Osi w II wojnie światowej Dalmacja stała się
częścią Jugosławii, co zapoczątkowało intensywny rozwój turystyczny. Skomplikowane działania
wojenne na Bałkanach spowodowały, że region ten zmieniał się kulturowo i wszędzie można napotkać
relikty minionej epoki.
Turystyka w Dalmacji Północnej jest jedną z głównych gałęzi gospodarki, chociaż dominuje również
rolnictwo. Z dalmackich winnic pochodzi połowa chorwackiego wina, a więc prymat wiodą tu winorośle,
a także oliwki, figi i cytrusy. W regionie hoduje się również kozy i owce.
W ciepłym morzu miłośnicy kąpieli będą mogli spędzać długie godziny, a entuzjaści nurkowania znajdą
idealne miejsca na uprawianie swojego hobby. Adriatyk w tej części Chorwacji jest także rajem dla
żeglarzy, którzy o swoich morskich przygodach będą opowiadać w klimatycznych tawernach, jakich
pełno na wybrzeżu i pobliskich wyspach. Turyści preferujący wypoczynek w popularnych kurortach mają
do wyboru wiele ofert, które bez wątpienia ich usatysfakcjonują, a dla poszukujących spokoju i
wytchnienia letników nie zabraknie odosobnionych i cichych miejsc, gdzie będą mogli spędzić rodzinne
wczasy z dala od gwaru płynącego z głośnych kurortów.
W Dalmacji Północnej nie ma czasu na nudę, jest wiele ciekawych miejsc do zobaczenia, nie brakuje
okazałych zabytków, a życie nocne w kurortach zapewni zabawę tym turystom, którzy nie przyjechali na
wybrzeże, żeby tylko wylegiwać się na pięknych plażach. Do Dalmacji przynależy również szereg wysp,
które są osobnymi regionami, ale warto je odwiedzić na krótkich wycieczkach, gdyż obfitują w wiele
atrakcji turystycznych.
Głównym ośrodkiem Dalmacji Północnej jest Zadar określany mianem miasta rzymskich zabytków, w
którym turyści będą mogli spędzić wiele niezapomnianych chwil. Na północ od wspaniałej stolicy

regionu położony jest Nin z najmniejszą katedrą na świecie, natomiast jeszcze dalej na północ wznosi się
majestatyczny masyw górski Velebit z cudownym Parkiem Narodowym Paklenica. Z kolei w granicach
Parku Narodowego Krka turyści napotkają wspaniałe wodospady, a Szybenik ze słynną na całą
Chorwację katedrą będzie tematem cennych pamiątek fotograficznych w kolekcji zapalonych
podróżników. Miłośnicy win będą zachwyceni lokalnymi gatunkami „babic” i „primosten”, turyści
poszukujący lokalnych tradycji zapoznają się ze śpiewem „a capella” w wykonaniu regionalnych
śpiewaków, a gaje morwowe w okolicy miasta Skradin dadzą ochronę przed upałami. Do Dalmacji
Północnej prowadzi Magistrala Adriatycka, którą bardzo szybko i przyjemnie można podróżować,
podziwiając przy okazji wspaniałe i niezapomniane widoki.
Zadar – miasta nie trzeba reklamować, gdyż jest znanym i głównym ośrodkiem turystycznym,
gospodarczym i kulturalnym w północnej Dalmacji, do którego co roku przyjeżdżają tysiące turystów.
Miasto kojarzone jest przede wszystkim z rzymskimi zabytkami, ale w trakcie zwiedzania może się
okazać, że są one tylko przeciwwagą dla wielu innych budowli pochodzących z późniejszych epok.
Podczas wędrówki po starówce warto przysiąść w którejś z wielu restauracji w celu spróbowania
różnorodnych gatunków ryb czy pieczonej jagnięciny z wyspy Pag. aPrzy okazji warto poddać się
degustacji lokalnych win będących doskonałym dodatkiem do szynki „prsut”. Ciekawą atrakcją
turystyczną są Morskie Organy, które skonstruowano w pobliżu zabytkowego centrum, na najbardziej
wysuniętej części Półwyspu Zadarskiego. Jest to kilkudziesięciometrowy pas wybrzeża schodzący ku
schodom, we wnętrzu których wywiercono system otworów i osadzono metalowe piszczałki różnej
grubości. Po wielu godzinach spędzonych na zwiedzaniu zabytków niebywałe melodie wygrywane przez
wiejący wiatr i szum morskich fal będą miłym zaskoczeniem i zwieńczeniem wspaniale spędzonego dnia.
Jego ostatecznym ukoronowaniem będzie niepowtarzalny zachód słońca skrywającego się powoli za
wyspami zadarskiego archipelagu.
Drage – piękna dalmacka miejscowość położona w malowniczej okolicy między morzem a Jeziorem
Vransko. W tym miejscu zaczyna się najbardziej znany park narodowy Chorwacji – Kornati, do którego
letnisko jest idealną bazą wypadową. Kurort dysponuje doskonale przygotowaną plażą miejską oraz
wybornymi restauracjami.
Jadrija – nowoczesne osiedle wypoczynkowe położone w otoczeniu pięknych lasów i zatok
kąpielowych, w których zawsze znajdzie się miejsce na wymarzony wypoczynek. Kurort jest polecany
miłośnikom żeglarstwa, a bliskość parków Krka i Kornati sprawia, że to również doskonała baza
wypadowa na zwiedzanie niezwykle pięknych zakątków. Cisza i łagodny klimat to atuty ustronnego
miejsca, w którym oazę spokoju znajdą przede wszystkim rodziny z dziećmi.
Nin – miasteczko położone nad brzegiem błotnistej laguny z bogatym zapleczem turystycznym
oferowanym przez hotele, pensjonaty i dyskoteki znajdujące się w sąsiednim Zatonie. Stamtąd blisko jest
na piaszczyste plaże z malowniczymi zatoczkami, gdzie można kąpać się i wypoczywać, a zarazem
zbierać siły na zwiedzanie pięknych zabytków Dalmacji Północnej. Atrakcją turystyczną tego miejsca jest
przepiękna wyspa Zecevo z kościołem Najświętszej Marii Panny, która według miejscowej legendy
objawiła się w tym miejscu młodej wdowie Jelenie. Od tego czasu każdego 5 maja i sierpnia wierni
morską procesją przenoszą gotycką figurkę Gospe od Zeceva z kościoła w Ninie do małego kościółka na
wyspie. Warto zapoznać się z tym niezwykle ciekawym zwyczajem.
Petrcane – malowniczy kurort położony w Kanale Zadarkim z szeroką ofertą hotelową gwarantującą
wspaniały wypoczynek. Plaże usypane są z drobnych kamyczków, a kąpiele w błękitnym morzu
gwarantują pełną satysfakcję. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli z powodzeniem uprawiać
żeglarstwo, tenis czy kolarstwo, a dla bardziej leniwych turystów przygotowana jest kręgielnia.
Bibinje – do urokliwej miejscowości turyści zaglądają ze względu na płytką zatokę, przy której znajduje
się szereg plaż gwarantujących wspaniały wypoczynek.

Sukosan – miejscowość turystyczna, w której najlepiej czują się żeglarze z całej Europy, dzięki
wspaniałej marinie mogącej pomieścić setki jachtów i doskonałej bazie turystycznej. Jednym z atutów
kurortu jest bliska odległość do Zadaru i wielu innych ciekawych miejsc, które warto zwiedzić w wolnym
czasie. Sukosan jest także rajem dla dzieci za sprawę plaż z delikatnym zejściem do wody.
Sveti Filip i Jakov – typowo wypoczynkowa miejscowość, która ma także swoje bogate tradycje
historyczne. Wspaniała plaża i infrastruktura turystyczna gwarantują udany wypoczynek i oferuje
możliwość uprawiania sportów wodnych. Piękne wybrzeże przyciąga z całej okolicy turystów
poszukujących ciekawych kąpielisk.
Szybenik – najmłodsze miasto wybrzeża, które w odróżnieniu od innych dalmatyńskich miast
zbudowanych przez Greków czy Rzymian, założyli chorwaccy królowie. Bez wątpienia katedra św.
Jakuba jest najpiękniejszą budowlą, którą koniecznie trzeba zobaczyć, chociaż niemałą popularnością
wśród turystów cieszy się także renesansowy ratusz, pałace Biskupi i Książęcy oraz klasztor
Franciszkanów. Zwiedzić można również szereg twierdz pamiętających militarną historię miasta.
Ciekawscy turyści mogą popłynąć na okoliczną Wyspę Krapanj, na której znajduje się muzeum gąbek.
Wolny czas najlepiej spędzać w kilku ciekawych kawiarenkach lub na kąpielach wprzyjemnych
zatoczkach, których w okolicy nie brakuje.
Biograd na Moru – jeden z najpopularniejszych kurortów na wybrzeżu dalmatyńskim z wspaniale
rozwiniętą bazę turystyczną oraz bogatą historią. Dzięki takiemu połączeniu można doskonale wypocząć
oraz poznać wspaniałe zabytki. Miasto tętni życiem i pełne jest pogodnych turystów, którzy testują
regionalną kuchnię, lokalne wina i spędzają wolny czas na wspaniałych plażach.
Pakostane – leży przy Magistrali Adriatyckiej, więc nie ma problemu z dotarciem do malowniczego
zakątka słynącego z piaszczysto-kamienistych plaż rozciągających się nad piękną zatoką. Wspaniały
warunki pogodowe zapewniają okoliczne wyspy chroniące wypoczywających turystów przed
południowymi wiatrami.
Pirovac i Vodice – dwie połączone ze sobą miejscowości, których ciekawe położenie na nieregularnym
półwyspie i w malowniczej zatoce sprawia, że chętnie zatrzymują się tam turyści poszukujący idealnych
plaż. W letniskowym duecie powstały liczne hotele zapewniające komfortowe wczasy dla tych turystów,
którzy chcą pogodzić plażowanie ze zwiedzaniem zabytkowych miejscowości znajdujących się w
pobliżu. Nazwa miasta Vodice pochodzi od okolicznych źródeł słodkowodnych, które podobno sprzyjają
płodności, co z pewnością może ucieszyć wypoczywających w tym miejscu wczasowiczów.
Primosten – modelowy przykład wypoczynkowej miejscowości, która ma z jednej strony wspaniałe
zabytki i malownicze położenie, a z drugiej luksusowe hotele i apartamenty otoczone piniowy lasem.
Miasto dzięki pięknemu położeniu najkorzystniej wygląda z oddali, chociaż wszystkie walory można
poznać w trakcie spacerów po wąskich i krętych uliczkach. Blisko starówki znajduje się kąpielisko, na
którym warto odpocząć po zwiedzaniu miasta, natomiast kawałek dalej, na uroczym półwyspie, można
znaleźć bardziej ustronne, żwirowe plaże. Średniowieczne miasteczko znane jest też z lokalnego wina
„babic”, oferowanego przez większość restauracji.

Kuchnia
Wybierając się do Chorwacji warto zapoznać się z takimi słowami jak gostionice (nieduże rodzinne
restauracje), konoby (winiarnie) i kafany (kawiarnie), gdyż tam będziemy zachwycać się chorwacką
kuchnią. Kraj o tak burzliwej historii leżący w sercu Europy, nie ustrzegł się różnych wpływów
kulturowych, a zatem oferuje kuchnię niezwykle różnorodną, z mieszanką smaków śródziemnomorskich,
środkowoeuropejskich i słowiańskich. Śniadania podawane są między godziną 7 a 10 i towarzyszy im
przeważnie kawa pijana bez mleka lub po turecku. Obiad (rucak) podawany przeważnie między godziną

13 a 15 składa się zazwyczaj z pierwszego i drugiego dania, po których można rozkoszować się deserem
(niektóre desery przywędrowały z Węgier, np.: sernik i makowiec). Kolacja, która bywa równie obfita jak
obiad i podawana jest najczęściej około 20. W chorwackiej kuchni ważne są przystawki, np.: prsut –
wędzona lub suszona szynka podawana na zimno, paski syr – ser owczy z Wyspy Pag, gavrilocic salama
– wędlina podobna do salami, no i oczywiście masline, czyli oliwki. Takie produkty w restauracjach
serwowane są jako tzw. „zimny talerz”. Wśród zup wyróżnia się z pewnością riblia juha, czyli zupa
rybna, a także juha od jenjetine z mięsa jagnięcego. Wśród lokalnych zup znana jest juha od krumpira –
zagorska zupa ziemniaczana, natomiast w Dalmacji zupa dalmatyńska, przyrządzona z wywaru z kości, z
makaronem i parmezanem oraz węgorz po dalmatyńsku, podany z pietruszką, czosnkiem i liściem
laurowym.
Turyści bardzo często zachwycają się daniami mięsnymi, np.: pieczoną jagnięciną z ziemniakami,
cielęciną i wieprzowiną z rusztu, a także mięsem wołowym duszonym w winie, serwowanym z
makaronem. Najbardziej znanym i rozpoznawalnym na Półwyspie Bałkańskim daniem są cevapcici,
pieczone pikantne wałeczki z mięsa wołowego lub wieprzowego, oraz pljeskavica, takie samo mięso, ale
podane w postaci okrągłego kotleta. Chorwacka kuchnia słynie również z zapiekanek, ciekawy w smaku
jest pilav – ryż z mięsem na ostro, djuvec – ryż z warzywami, m.in. z papryką, a także sarma – rodzaj
gołąbków.
Po tak sytych posiłkach wskazane są doskonałe chorwackie wina. Najbardziej znane szczepy dla win
czerwonych to merlot, teran i plavac, a dla białych malvazija, grk, posip i parc. Przykładowo Split oferuje
turystom gustującym w winach swój lokalny produkt o nazwie Prosec. Browarnictwo jest w Chorwacji
równie popularne, więc każdy piwosz może z powodzeniem rozglądać się browarem Karlovacka czy
Ozujska. Amatorzy mocniejszych trunków sięgną w tym czasie po wódkę rakija, cenioną slivovicę oraz
wiśniowy likier maraschino. Warto zaznaczyć, że większość chorwackich rodzin sama wyrabia trunki na
własne potrzeby, więc czasami warto zapytać gospodarza czy nie ma jakiejś butelki na sprzedaż.
Na wybrzeżu i wyspach bardzo popularne są ryby: leszcz, karp, sola, smok morski. Wzięciem i dobrym
smakiem cieszy się risotto z mątwą, ośmiornice, kalmary czy faszerowane kałamarnice. W Dalmacji, u
nasady półwyspu Peljesac hoduje się musule – ostrygi. Wybrzeże ma swoją marendę, czyli lekki posiłek
podawany koło godziny 11, składający się z ryb, sera i pieczywa. Paski sir to jeden z tradycyjnych
produktów dalmatyńskiego wybrzeża, który swój smak zawdzięcza dzikim ziołom (przede wszystkim
szałwii) i soli. W Dalmacji Południowej znaną potrawą jest Ravioli z Makarskiej. Są to słodkie smażone
pierożki, nadziewane migdałami, wypieczone w piekarniku, posmarowane białkiem, a po upieczeniu
posypane cukrem waniliowym i posiekanymi migdałami. Dalmacja ma oryginalną i innowacyjną
kuchnię. Spełnia między innymi wymagania dietetyków, co jest jej zaletą. Ryby są podawane z
warzywami, po wcześniejszym gotowaniu lub pieczeniu na grillu. Takie potrawy doprawia się oliwą z
oliwek oraz lokalnymi ziołami. Kuchnia wysp ma swój odrębny sposób przyrządzania. Taki specyfik jak
vitalac zjemy tylko na wyspach Hvar, Brac czy Korculi. Są to podroby jagnięce zapiekane w jelitach, coś
na wzór polskiej kaszanki.
Wina i oliwa to produkty znane, cenione już w czasach antycznych. Wśród najsławniejszych
dalmatyńskich win można wymienić Dingac i Postup, pochodzące z Półwyspu Peljesac, Grk z Korculi, a
także Marastinę z Lastovo. Za półsłodkie wino deserowe uchodzi Prosek, natomiast turyści chwalą także
brandy produkowane na bazie winogron lub ziół. Z Dalmacji pochodzi najbardziej znana odmiana
chorwackiego wina – Plavac Mali.
Rozpoczynając posiłek w Dalmacji Północnej warto spróbować sir iz misine – ser dojrzewający w skórze
jagnięcej, a popularna jest też szynka wieprzowa z miasta Drnis, tzw. Drniski prsut. Wszystkie zakąski
można popić lokalnym winem Primostenski Babic. Menu rybne składa się bardzo często z sardynek i
tuńczyka, które są pieczone na ruszcie, a dla preferujących dania mięsne oferowane są kiełbasy, na które
mówi się skradinske kumbasice. Przysmakiem, który powinien znaleźć się także na talerzu jest strudel o
nazwie Soparnjak, przyrządzony z ciasta faszerowanego nadzieniem z oliwek i fig. Podaje się go na
zimno po wcześniejszym zapieczeniu. W Dalmacji Północnej na deser często podawane są figi, jujuby i
ciasto migdałowe, natomiast popularne wśród turystów odwiedzających ten region jest ciasto Skradinska
torta.

Obyczaje
Chorwaci dbają o swoje tradycje, a także bardzo często pokazują, że narodowość jest bardzo ważna w
życiu politycznym i społecznym. Są jednak bardzo otwarci i gościnni. Warto pamiętać, że przy
zawieraniu nowych znajomości i przy pożegnaniu zwyczajem jest podawanie reki, ale podczas powitania
nie całuje się kobiet w rękę. Chorwacka tradycja nakazuje, aby pan domu zaproponował gościom coś do
jedzenia i picia. W takich sytuacjach lepiej nie odmawiać, nawet jeśli nie mamy na to ochoty, bo w
oczach gospodarza wyjdziemy na osobę źle wychowaną. Jedną z największych gaf, jaką może popełnić
turysta, to używanie nazwy Jugosławia zamiast Chorwacja. Mieszkańcy tego kraju raczej źle znoszą takie
pomyłki, a także porównania z krajami bloku wschodniego. Dlatego też Chorwaci są wyczuleni na
krytykowanie ich kraju.
Jednym z najstarszych obyczajów jest wyrabianie klepetaljke (kołatka) i cegrtaljke (grzechotka), a tyczy
się to szczególnie Dalmacji i rejonu Konavle. Wygląd zabawek zależy od regionu, inne są te stworzone na
wyspach, inne na stałym lądzie.
Ważnym zwyczajem, znanym już od starożytności jest picie wina. Wiąże się to z wiarą w uzdrowicielską
moc tego napoju. Podczas Wielkanocy zaleca się pić jak najwięcej czerwonego wina, bez rozcieńczania
go z wodą. Gospodynie obok tradycyjnych potraw przygotowują na święta dania wzmagające pragnienie,
m.in. dorsza i kapustę. W ten sposób pomagają najbliższym wypić więcej, a tym samym zapewnić sobie
lepsze zdrowie.
Chorwaci słyną z tego, że uwielbiają tańczyć. Większość ludowych tańców rozpoczyna się statecznie i
powolnie, przy akompaniamencie śpiewów, które stopniowo ustają, a melodia nabiera tempa. Tancerze
początkowo tworzą koło, później tańczą w parach. Ważne są również tradycyjne stroje, zakładane jedynie
od święta i podczas festiwali.
Charakterystycznym elementem nie tylko w kulturze chorwackiej, ale przede wszystkim w ubiorze jest
krawat. Już w XVII wieku wymyślono tę niezbędną eleganckiemu mężczyźnie część stroju. Legenda
głosi, że początkowo był to dar od żon i narzeczonych żołnierzy, noszony jako pamiątka i dowód
wierności wobec ukochanej. Podczas wojny trzydziestoletniej Francuzi przejęli ten element stroju i tzw.
cravatte, stał się modnym dodatkiem do ubrań.
Na plażach nie ma jakichś większych rygorów. Opalanie się toples nie jest zabronione, a na w niektórych
miejscach nawet można natrafić na nudystów. Pod tym względem Chorwacja jest swobodnym krajem.
W Chorwacji ok. 90 % społeczeństwa to katolicy, a Boże Narodzenie jest jednym z najważniejszych
świąt, którego elementem jest tzw. przyjmowanie trzech wielkich pni, które symbolizują Trójcę Świętą, a
przynosi się je w wigilijny wieczór do domu i stawia na palenisku i później tym właśnie pniom przynosi
się jedzenie ze stołu oraz wino. Chorwaci wierzą, że ogień z tych pni przyniesie dobro wszystkim
domownikom. Pozostałe elementy tego obrządku to wykonywanie żłóbka oraz palenie świec.
Za swoistego rodzaju zabytek folklorystyczny uchodzi w Dalmacji Północnej tradycyjny śpiew
polifoniczny zwany Klapa. Kiedyś był wykonywany tylko przez męskie zespoły, chociaż obecnie
powstały liczne chóry żeńskie, które jednak nigdy między sobą się nie mieszają. Wykonywane pieśni
opowiadają o trudnym życiu rybaków, rozstaniach z ukochaną oraz śmierci, a można je usłyszeć w
kościołach, salach koncertowych, na ulicach czy festiwalach, ale śpiew a capella często też towarzyszy
samotnym Chorwatom topiącym swoje smutki w którymś to z kolei kieliszku rakii.

Aktywny wypoczynek
Chorwacja jest rajem dla miłośników aktywnego wypoczynku. Przejrzysta woda i sprzyjające
temperatury to podstawowe zalety Adriatyku, z których najbardziej zadowolone są osoby miłujące
nurkowanie. W podwodnych eskapadach nie zabraknie wraków pochodzących z okresu II wojny
światowej lub fenickiej inwazji, a także jaskiń i podwodnych grot. Nurkowanie wymaga uprawnień i
licencji, więc warto pomyśleć wcześniej o odpowiednich dokumentach, niemniej w wielu szkółkach
nurkowania takie pozwolenia nie są potrzebne. Nie brakuje również miejsc do uprawiania windsurfingu.
Niektóre plaże cieszą się popularnością ze względu na korzystne wiatry i odpowiednie fale. Najbardziej
znane miejscowości dla tego typu sportu to Baska i Punat na Wyspie Krk, Viganj na półwyspie Peljesac i

Bol na Bracu. Wybrzeże Adriatyku w Chorwacji doskonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa i
pozostałych sportów wodnych. Przy plażach pełno jest wypożyczalni sprzętów wodnych, takich jak
skutery czy łodzie motorowe, kajaki, rowery wodne, żaglówkę można wynająć w każdym porcie.

Wycieczki Fakultatywne
Vransko Jezero – turyści podróżujący z miejscowości Biograd do Szybenik powinni zatrzymać się w
miasteczku Vrana, by zobaczyć największe naturalne jezioro w Chorwacji. Przebiegają tam liczne ścieżki
piesze i rowerowe, na których można podziwiać piękno akwenu i przy okazji zrzucić zbędne kalorie.
Vransko położone jest niedaleko morza i w okresie dużych przypływów wlewa się do niego morska
woda. Nie przeszkadza to jednak występowaniu typowo słodkowodnych gatunków ryb takich jak pstrąg,
sum, lin, karaś czy węgorz, które można skosztować w lokalnych smażalniach. W samym Vranie
natomiast warto zobaczyć nietypowy w tych stronach zabytek – karawanseraj – turecki zajazd dla
karawan.
Park Narodowy Paklenica – malowniczy zakątek jest z pewnością wart odwiedzenia dzięki ujmującemu
położeniu w paśmie górskim Velebit, należącym do Gór Dynarskich. Najwyższe masywy podcięte są
przepięknymi wąwozami, które znalazły się w granicach parku, a obszar dzięki wyjątkowym warunkom
przyrodniczym uznano za rezerwat biosfery UNESCO. Piękne widoki przyciągają miłośników turystyki
pieszej i wspinaczki skałkowej, a w wyższych partiach można napotkać żyjące w tym rejonie orły.
Paklenica oferuje gęstą sieć szlaków turystycznych oraz wspaniałe tereny poprzecinane kanionami, w
których można natknąć się na bunkry wydrążone w skałach jeszcze za czasów armii jugosłowiańskiej. Na
trasie znajduje się wiele schronisk, będących doskonałą bazą wypadową na szlaki pełne niezapomnianych
widoków i wakacyjnych przygód.
Split – to dzisiejsza dalmatyńska metropolia, która po Zagrzebiu jest drugą co do wielkości. Główną
atrakcją jest słynny pałac rzymskiego cesarza Dioklecjana, niemniej można tu zaobserwować wpływy
wielu narodów, gdyż miasto przechodziło podczas licznych wojen z rąk do rąk. Ciekawostką jest, że w
obrębie pałacowych murów stoi 220 budynków, dlatego miejsce to może fascynować i zachwycać. Na
uwagę zasługuje Katedra św. Dujama, Świątynia Jupitera, a spacerując w kierunku na północ od sławnej
Złotej Bramy można podziwiać znany pomnik Grgura Ninskiego. A jak już zmęczeni turyści mają dosyć
miejskiego zgiełku mogą odpocząć na wzgórzu-półwyspie Marjan, gdzie znajduje się świątynia Diany i
przepiękny las. Split jest miastem przemysłowym, ale najlepsze wrażenie robi, gdy się do niego dojeżdża
autostradą, a osobliwy urok może zaskoczyć najwybredniejszych turystów, którzy wolny czas mogą
poświęcić również na robienie zakupów. Warto wspomnieć, że w Splicie urodził się znany tenisista Goran
Ivanisevic.
Trogir – kolejne miasto w Chorwacji wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest idealnym
celem jednodniowej wyprawy. Trogir zachwyca wzorcowym przykładem średniowiecznej zabudowy i
wyjątkowym położeniem starówki na przybrzeżnej wysepce w kształcie głowy żmii, wyglądającej
imponująco na widokówkach. Z obu stron prowadzą do niej mosty, zabudowa jest tam zwarta, uliczki
bardzo wąskie i kręte, a spacer nimi i wizyta w klimatycznych restauracyjkach z pewnością na długo
zapadnie w pamięci. Tak malownicze elementy jak pozostałości potężnych murów obronnych czy
wysadzana palmami promenada, przy której cumują statki wycieczkowe, sprawiają turystom najwięcej
wakacyjnych wrażeń. Warto również odwiedzić urokliwe miasto choćby z powodu trwających cały sezon
imprez związanych z Trogirskim Latem Kulturalnym. Wśród najważniejszych zabytków należy wymienić
Katedrę św. Wawrzyńca, którą zaczęto budować w 1123 roku, tuż po najeździe Saracenów. Konsekwencją
skomplikowanej historii jest udana kombinacja stylów architektonicznych, począwszy od romańskiego, a
na barokowym skończywszy. Z kolei fasada romańskiego ratusza nasuwa skojarzenia z weneckimi
pałacami znajdującymi się na Półwyspie Apenińskim. Godna uwagi jest Loggia Miejska, a także Brama
Morska i Lądowa, przez które wchodzi się na starówkę. Zwieńczeniem spaceru jest twierdza Kamerlengo
znajdująca się w południowo-zachodnim narożniku, do której dotrzeć można zachwycającą promenadą

pełną palm i kawiarnianych stolików. Trogir uchodzi za małą Wenecję w środku Dalmacji, gdzie
turystyka jest głównym źródłem dochodu.
Park Narodowy Krka – położony na północ od Szybeniku, obejmuje większy odcinek rzeki Krka, która
bierze swój początek w Górach Dynarskich i jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc Dalmacji.
Ciekawe są występujące tam zjawiska krasowe oraz ciąg wodospadów i dolina rzeki przybierająca w
niektórych miejscach postać kanionu, który jest jednym z ciekawszych w Chorwacji. Turyści mogą
podziwiać nie tylko przyrodę, ale także majestatycznie położone klasztory na wyspie Visovac i i na
północ od wodospadu Roski slap.
Wyspa Hvar – jest najdłuższa w Dalmacji i leży kilka kilometrów od wybrzeża, a ze swoich urokliwych
względów jest bardzo popularnym kierunkiem turystycznym. Spragnieni wypoczynku letnicy znajdą tu
liczne zatoki, rozległe plaże, kolorową roślinność, a także doskonale rozwiniętą infrastrukturę. O wyspie
mówi się, że to "wyspa lawendy", a także pięknych widoków i niebezpiecznych dróg, co jest przestrogą
dla zmotoryzowanych turystów. Na szczęście drogi to jedyny minus tego uroczego zakątka. Plusem
godnym uwagi jest największe nasłonecznienie wyspy w skali całej Chorwacji, przez co wyspa jest
atrakcyjna nawet zimą i nosi miano "chorwackiej Madery". Zwiedzić można dwa główne miasta: Hvar na
południowym wybrzeżu, w zachodniej części wyspy i Stari Grad na północy. Na wyspę można dostać się
z portu w Splicie, Dverniku i Sucuraj, a ciekawostką transportową są pływające tam w okresie letnim
szybkie katamarany.
Park Narodowy Jeziora Plitwickie – uważany za najciekawsze miejsce w Chorwacji, którego nie
sposób pominąć, chociaż znajduje się poza wybrzeżem. To ciąg niewielkich jezior słynących ze swojego
turkusowego koloru, które przegradzają wapienne bariery tworzące ogrom małych wodospadów. Wokół
imponuje dziewicza przyroda, a park wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Krasowy teren charakteryzują porośnięte lasami wąwozy, a także pastwiska i łąki, których zwiedzanie
zajmuje sporo czasu. Jezior jest 16, a dla turystów ważną informacją jest, że łączą je aż 92 wodospady.
Najbardziej efektowny jest Veliki slap – 80-metrowy wodospad, który można podziwiać z licznych
punktów widokowych. To miejsce nie sposób opisać, po prostu trzeba zobaczyć ten baśniowy i
sielankowy krajobraz.
Wyspa Brac – to chorwacka wyspa, która rozciąga się kilka kilometrów na południe od Splitu i jest
największą wyspą dalmatyńską. Malownicze wioski znajdują się na północnym wybrzeżu, południe jest
natomiast górzyste i w swej naturze bardziej surowe. Od dalmatyńskiego wybrzeża wyspę oddziela kanał
Bracki o szerokości 5-12 km. Turystów z pewnością zainteresuje Vidova gora, która jest najwyższym
szczytem na adriatyckich wyspach. Malowniczy pejzaż Bracu to zachwycające piniowe lasy, makia i
zjawiska krasowe, które dominują na południowym wybrzeżu, a ich białe ściany opadają wprost do wody.
Na wyspie lata są wyjątkowo słoneczne, a łagodny klimat przyciąga spragnionych wypoczynku turystów.
Z wydobywanego na wyspie marmuru powstał np.: Plac Dioklecjana w Splicie, wiedeńska opera czy
Biały Dom w Waszyngtonie. Najczęściej odwiedzane miasto wyspy to Bol, a najbardziej znaną plażą tego
regionu turystycznego, znajdującą się właśnie w tej miejscowości jest Zlatni rat, czyli Złoty Róg. To
jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc, które często gości na widokówkach. Znanym kurortem
przyciągającym turystów jest Supetar i właśnie do niego docierają promy ze Splitu, a dzięki przyzwoitej
komunikacji autobusowej można tę miejscowość traktować jako bazę wypadową w pozostałe rejony
wyspy. Malowniczo położona jest Lozisca i Milna, a wiele atrakcji turyści znajdą w Selce i w
miejscowości Sumartin, której okolica kusi zatoczkami idealnymi do kąpieli. Do najciekawszych miejsc
można zaliczyć Murvicę, gdzie znajdują się groty skalne, miedzy innymi Smocza Jaskinia, której wnętrze
zdobią płaskorzeźby poświęcone walce dobra ze złem. Można zwiedzić również Pustelnię Blaca, trudno
dostępną, umiejscowioną nad urwiskiem. Na Brac pływają promy ze Splitu i z Wyspy Hvar.
Wyspa Dugi Otok – to najdalej wysunięta w morze wyspa wchodząca w skład potrójnego pierścienia
wysp położonego na zachód od Zadaru, którego charakterystycznym elementem są wapienne wzgórza z
wydrążonymi w skałach jaskiniami. Wyspa ma bogatą historię, bo mieszkali na niej Ilirowi i Rzymianie,
którzy pozostawili po sobie wiele śladów, chociaż wyspa cieszy się popularnością ze względu na

wspaniałą, bujną przyrodę, ciszę i piękne widoki. Warto odwiedzić tę wyspę, żeby popływać w
malowniczych zatoczkach i ponurkować na urozmaiconym wybrzeżu. Za najbardziej znaną zatokę
uchodzi Telascica, która objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody i to właśnie tam przyjeżdża najwięcej
turystów. Z tajemniczej zatoki wyłaniają się małe wysepki tworząc tym samym niepowtarzalny, bajkowy
klimat. Popularnością odwiedzających wyspę cieszy się również jezioro Mir, które połączone jest z
morzem podziemnymi kanałami, przez co woda w nim jest słona. Turyści, którzy nie mają lęku
wysokości mogą śmiało udać się w pobliże wysokiego na 166 metrów klifu, a widoki rozpościerające się
z tego niezwykłego miejsca na długo zostaną we wspomnieniach. Warto też zajrzeć do miejscowości Sali,
w której 15 sierpnia rozpoczyna się festiwal Salijskie Uzance, a bogaty program oferuje na przykład
wyścigi na osłach, procesję ze świecami, tańce oraz koncert „oślej muzyki” wykonywany przez
wyspiarzy na krowich rogach. Na wyspie znajduje się również piękna i zabytkowa latarnia morska, w
której okolicach spragnieni słońca turyści znajdą wytchnienie na przepięknych plażach. Wyspa ma
połączenie promowe z Zadarem i Rijeką.
Wyspa Murter - niezwykle urozmaicona linia brzegowa robi wrażenie na odwiedzających wyspę
turystach, którzy szukają idealnych miejsc na spędzenie urlopu, a także warto tam zajrzeć z jednodniową
wycieczką. Wyspę pokrywają zielone tereny oraz bujna roślinność, a od lat jest przystanią żeglarzy,
którzy przypływają w ten region z różnych stron świata. Ten malowniczy turystycznym tym bardziej, że
stanowi doskonałą bazę wypadową dla turystów zwiedzających wspaniały Park Narodowy Kornati położony w bliskiej odległości archipelag blisko 150 wysp. Wyspa Murter leży w odległości około 30 km
na północny zachód od Szybeniku, a wielką dogodnością dla turystów jest most zwodzony łączący wyspę
ze stałym lądem, który przecina Murterski kanal w miejscowości Tisno. Wyspę zamieszkiwali już
Ilirowie, a Rzymianie założyli w pobliżu obecnej Betiny osadę zwaną Colentum, a więc turyści, którzy
poszukują historycznych pozostałości, które wspaniale się zwiedza na pewno znajdą coś dla siebie.
Mieszkańcy uważają, że obecna nazwa wyspy nawiązuje do kamiennej prasy używanej przy tłoczeniu
oliwy. Wyspa zaskakuje swoją dobrze rozwiniętą infrastrukturą, a spragnieni wypoczynku turyści bez
problemu znajdą dogodne dla siebie miejsca. Największe kurorty na wyspie to Murter, z pięknymi
plażami, Betina z urokliwą starówką, Tisno ze wspaniałą promenadą i świetnymi lokalami
gastronomicznymi.
Wyspa Krk – będąc na Wyspie Krk warto zwiedzić miasto o tej samej nazwie, gdyż ma ono bogatą
historię, a uroki krętych uliczek usłanych kawiarenkami i restauracjami zapadną w pamięci na długie lata.
Miasto święciło triumfy w czasach rzymskich, zostały po tym okresie wspaniałe fortyfikacje, które do
dziś można podziwiać, a dopiero później stało się popularnym kurortem, w którym wybudowano
ekskluzywne hotele, kempingi oraz kwatery prywatne. Starówka charakteryzuje się dziwaczną
dzwonnicą, która cieszy oczy ciekawskich, a do najstarszej części miasta można się dostać przez Vela
placa, gdzie umiejscowiona jest czworokątna wieża z zegarem. Najważniejsze zabytki skupiają się przy
placu Trgu sv. Kviryna, trzeba zobaczyć między innymi Katedrę Wniebowzięcia NMP, w której wcześniej
mieściły się rzymskie łaźnie, kościół św. Kwiryna czy zamek Frankopanów. Warto pamiętać o tym, że
szczególnie latem organizowane są przy zamkowych murach liczne przedstawienia teatralne, a
zainteresowani sztuką mogą zajrzeć do galerii Decumanus, Fortis i Leut. W okolicy nie brakuje
piaszczystych zatoczek z dostępem do błękitno-lazurowego morza, w których można wypoczywać po
trudach zwiedzania. Wyspa łączy się ze stałym lądem mostem i ma połączenia promowe z Rijeką oraz
okolicznymi wyspami.
Wyspa Cres – największą atrakcją wyspy Cres jest malowniczo położone miasto o tej samej nazwie,
które warto zwiedzić, bo liczne zabytki i niezwykle sympatyczna atmosfera zapewniają, że wypoczynek
w tym rejonie jest naprawdę przyjemny. Większość zabytków miasta skupia się wokół starówki, po której
spacery same w sobie przynoszą ogromną satysfakcję. Koniecznie trzeba odwiedzić szesnastowieczną
siedzibę dawnych władz miejskich, bramę miejską z zegarem, a także spacer mogą umilić ciekawe
zabytki w postaci starych pałaców czy murów obronnych. Dla turystów, którym te zabytki nie wystarczą
są jeszcze poza miastem dwa klasztory do zobaczenia oraz kościółek św. Marii Magdaleny, na który
warto zwrócić uwagę, bo jego zabytkowy charakter świadczy o ciekawej historii tego zakątka. Turyści,
którzy będą potrzebowali trochę ruchu mogą skorzystać z licznych tras rowerowych, z których słynie ta

okolica. Warto jeszcze zajrzeć do urokliwego miasteczka Osor, w którego malowniczej starówce można
złapać chwilę oddechu, żeby później zażyć kąpieli słonecznych w położonych niedaleko zatoczkach.
Miłośnicy ekologii będą mogli wybrać się do Beli, bo przygotowano tam liczne ścieżki ekologiczne, a
całą tę piękną okolicę warto zjechać rowerami, których wypożyczenie nie będzie w tym rejonie żadnym
problemem. Wyspa ma połączenie promowe z Valbiska na Wyspie Krk oraz z Brestova na Istrii.
Wyspa Losinj – ta wyspa, która sąsiaduje z Cres jest zarazem najbardziej wysuniętą na południe wyspą
regionu Kvarner, dalej zaczynają się już wyspy dalmatyńskie. Jej atutem jest bogato rozwinięta linia
brzegowa oraz liczne zatoczki, które właśnie w ten zakątek przyciągają niestrudzonych turystów. Warto
zajrzeć na tę wyspę z kilku powodów. Ciekawą opcją jest na przykład podróż promem z Mali Losinj na
okoliczne wysepki Vele Srakane, Unije, Ilovik i Susak. Ta ostatnia uchodzi za jedyną piaszczystą wyspę
Adriatyku, co daje wyjątkowy komfort plażowania. Każda z nich ma swój niepowtarzalny wyspiarski
klimat, a można znaleźć tam spokój i stroniące od ludzi miejsca. W miejscowości Mali Losinj starówka
rozpościera się malowniczo nad pięknie położoną zatoką, a splendoru dodają jej piękne pensjonaty i
luksusowe wille, które przyciągają turystów pragnących wypoczywać na wspaniałych plażach
sąsiadujących z malowniczymi zatoczkami. Sama wyspa nadaje się też do pieszych wycieczek, są na niej
oznaczone liczne trasy spacerowe, a zadowoleni z aktywnego wypoczynku będą również rowerzyści, bo
wyspa to dogodna baza dla takich wypraw. Ciekawie prezentuje się też kurort Veli Losinj, który leży nad
dwoma zatoczkami, a do centrum prowadzą malownicze uliczki, przy których stoją interesujące wille
marynarzy otoczone bujną roślinnością skomponowaną we wspaniałe ogrody. Miłośnicy wspinaczki
górskiej mogą zajrzeć w okolice Nerezine, bo zaczynają się stamtąd wymagające kondycji szlaki na
najważniejsze szczyty wyspy, Televrina i Sveti Nikola, a niezapomnianych wrażeń dostarczy również
obejrzenie okolicznej jaskini św. Gaudencjusza, w której tenże święty pomieszkiwał przed wiekami.
Rijeka – w tym mieście zachwyca wybrzeże zwane Rivą, malownicze uliczki, przeznaczone wyłącznie
dla ruchu pieszego, a także przyjemne kawiarniane ogródki, w których przyjemnie można spędzić czas.
Rijeka słynie z licznych kompleksów handlowych, więc turyści, którzy chcą z Chorwacji przywieźć
jakieś pamiątki koniecznie powinni spędzić kilka godzin w tym nowoczesnym mieście. Liczne puby i
bary sprawiają, że miasto tętni nocnym życiem, a turyści kochający muzykę i taniec będą mogli
wspaniale się bawić przy rozkosznych dźwiękach tworzonych przez chorwackich didżejów. Większość
zabytków Rijeki położona jest w centrum, blisko nabrzeża, przy którym cumują promy i warto tam
spędzić chociażby kilka chwil. Z samego centrum turyści, którzy interesują się historią będą mogli udać
się na wzgórze Trsat z klasztorem i zamkiem.
Pula – prawdopodobnie najstarsze miasto na chorwackim wybrzeżu Adriatyku znane przede wszystkim
jako prężnie działający ośrodek turystyczny, przemysłowy i komunikacyjny, co sprawia, że podróżując na
Istrię właśnie tam turyści planują spędzić wolny czas. Wizytówką tego pięknego miasta jest świetnie
zachowany amfiteatr z I stulecia, który jest szóstą co do wielkości wśród rzymskich budowli tego typu,
organizowano w nim między innymi walki gladiatorów. Wieczorami odbywają się w nim letnie koncerty
będące nie lada atrakcją przyciągającą turystów nie tylko z tego regionu. Historia tego ośrodka jest
niezwykle długa i zawiła, o czym można przekonać się przemierzając piękną starówkę. Miasto
zbudowane jest na planie koła wokół wzgórza pełniącego przed wiekami funkcje obronne i do dziś
zachwyca swoim niepowtarzalnym pięknem. Żelaznym punktem w trakcie zwiedzania miasta jest
czworokątne Forum, przy którym urzędują obecne władze miasta, a z kawiarni i ogródków można
wieczorami podziwiać organizowane na tym placu liczne imprezy kulturalne. Wśród zabytków na uwagę
zasługuje miejscowa katedra, będąc już przy niej warto przespacerować się ulicą Sergijevaca, przy której
można obejrzeć dobrze zachowane mozaiki podłogowe z czasów rzymskich – na krańcu tej pięknej arterii
można podziwiać Łuk Sergiusza. Turyści miłujący historię mogą zwiedzić wzgórze z twierdzą oraz
dwoma muzeami: historycznym i archeologicznym. W mieście nie ma dogodnych miejsc kąpielowych,
ale dla turystów przygotowano rozległe plaże niedaleko Verudeli na wybrzeżu Zlatne Stijene, gdzie
dojeżdża komunikacja miejska.
Dubrownik – nie bez powodu znany jest jako perła Adriatyku. Jest to co prawda niewielki port, ale samo
położenie w malowniczej zatoce sprawia, że turyści, którzy odwiedzą to miasto po raz pierwszy, będą

chcieli wracać do niego, gdy tylko znajdą się ponownie w tej okolicy. Miasto nie bez powodu trafiło na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. W oczy rzucają się imponujące mury obronne oraz potężne,
wręcz majestatyczne bramy wjazdowe. Wśród brukowanych uliczek kamiennego labiryntu turyści znajdą
liczne trasy spacerowe. Dubrownik zadziwia, a nawet uwodzi, ciężko mu się oprzeć pod względem
fascynacji turystycznych. Miasto będące jednocześnie portem od początku swojej historii miało
strategiczne znaczenie. Mury obronne wznoszono do końca XVII wieku w obawie przed najazdami
Arabów, Macedończyków, Serbów czy Bułgarów. Po okresie panowania Bizancjum do rozwoju miasta
przyczynił się handel morski spowodowany wyprawami krzyżowymi. Dzięki licznym traktatom i
podbojom obszar Dubrownika powiększył się. Pod jego panowaniem znalazły się wyspy Mljet, Lastovo i
Lokrum, a także Wyspy Elafickie. Złoty okres przypada na czasy Republiki Dubrownickiej, kiedy
głównym źródłem dobrobytu była gospodarka morska i okręty przemierzające basen Morza
Śródziemnego. Wtedy miasto rozkwitło na dobre, a architektura, literatura, malarstwo, muzyka i nauki
ścisłe przeżywały swój najpiękniejszy okres, co widać po dzień dzisiejszy. Warto zwiedzić główne ulice
starego miasta, na których pełno jest turystów różnych narodowości, a ci bardziej strudzeni zwiedzaniem
odpoczywają po Wielką Fontanną Onufrego, od której odchodzi Placa, reprezentacyjna ulica starego
miasta. Liczne kościoły, świątynie, synagogi, pałace i katedry to atrakcje, na których zwiedzaniu czas
płynie bardzo szybko, ale fascynująco. W lipcu i sierpniu można natknąć się na Dubrownicki Festiwal
Teatralny, który przyciąga turystów spragnionych kulturalnych uniesień. Plaże w Dubrowniku co prawda
nie są takie jak w pozostałej części kraju, niemniej mieszkańcy mają swoje ulubione kąpieliska.
Zazwyczaj są to proste zejścia do wody z których korzystają także turyści. Dubrownik ma połączenie
promowe z Zadarem i Rijeką.

Najczęściej Zadawane Pytania
Kiedy najlepiej lecieć do Dalmacji Północnej?
Sezon turystyczny w Dalmacji Północnej rozpoczyna się w kwietniu i trwa do października. Szczyt
wypoczynkowy przypada od połowy lipca do ostatnich dni sierpnia. Turyści, którzy chcą uniknąć tłoku
na plażach i spokojnie pozwiedzać piękne zabytki powinni odwiedzić ten kraj w maju, czerwcu lub we
wrześniu. Temperatura wody zachęca do kąpieli od początku czerwca do początku października.
Przed zaplanowaniem wypoczynku warto sprawdzić czy w terminach, w których chcemy spędzić urlop
odbywają się imprezy, np.: Festiwal Muzyki Klasycznej w Zadarze czy Międzynarodowy Festiwal Dzieci
w Szybeniku.
Jaka waluta obowiązuje w Chorwacji i jakie są orientacyjne ceny?
W Chorwacji jednostka monetarna to kuna, symbol: HRK. Bez problemu można wziąć polską walutę i
wymieniać ją w kantorach. W większości sklepów, lokali i na stacjach paliw można płacić kartą. W
porównaniu z krajami zachodnimi Chorwacja nie jest droga, ale za żywność w sklepach i posiłki w
restauracjach trzeba zapłacić więcej niż w Polsce.
Gdzie i jakie pamiątki kupić w Dalmacji Północnej?
W miejscowościach turystycznych jest wiele sklepików, które przyciągają turystów swoimi pamiątkami.
Popularne są tradycyjne przedmioty wykonane ręcznie, np: biżuteria z morskich koralowców lub
muszelek, filigranowa biżuteria, plecione i haftowane obrusy, ręcznie wykonane przedmioty drewniane i
ceramiczne. Mężczyźni koniecznie muszą wrócić do kraju z krawatem, a kobiety przywożą woreczki z
ususzoną, intensywnie pachnącą lawendą. Alkoholem, który warto z sobą przywieźć jest wódka rakija,
którą można nabyć chociażby u przydrożnych sprzedawców.
Jaki czas obowiązuje w Chorwacji?
W Chorwacji obowiązuje taki sam czas jak u nas.
Jak poruszać się po Dalmacji Północnej?
Komunikacja publiczna w Chorwacji jest świetnie rozwinięta. Miedzy miastami funkcjonuje wiele

bezpośrednich połączeń autobusowych. Atrakcyjne są przeprawy promowe, wzdłuż całego wybrzeża
pływają statki. Z lotniska w Zadarze dostaniemy się lokalnymi liniami lotniczymi do Zagrzebia.
Komunikacja kolejowa dorównuje autobusowej. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo
poruszanie się po chorwackim wybrzeżu wymaga nie lada wprawy. Kierujący mogą posługiwać się
polskim prawem jazdy, powinni posiadać przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód
ubezpieczenia OC, "zielona karta" nie jest wymagana. Turyści, którzy chcą wynająć samochód powinni
posiadać prawo jazdy co najmniej od 3 lat i mieć ukończone 21 lat. W trakcie przejazdu przez Bośnię i
Hercegowinę niezbędny jest paszport.
Jakie plaże są w Dalmacji Północnej?
Wzdłuż wybrzeża znajdują się przepiękne plaże, wśród których znajdziemy piaszczyste i kamieniste,
natomiast większość jest żwirowa. Niektóre plaże przygotowane są specjalnie dla rodzin z dziećmi,
dysponują udogodnieniami w postaci zjeżdżalni, na których dzieci mogą bezpiecznie spędzać wolny czas.
Plaże w kurortach są doskonale zagospodarowane, znajdują się przy nich wypożyczalnie sprzętów
wodnych, restauracje i tawerny. Turyści, którzy chcą odpoczywać w odosobnieniu bez problemu znajdą
dzikie i ustronne miejscówki. Wspaniałe i piaszczyste plaże są w kurorcie Nin, plaże z drobnymi
kamyczkami odwiedzane są w Petrcane, płytka zatoka z piasczystą plażą jest w Bibinje, piaszczyste plaże
przygotowane dla dzieci są w Sukosanie, żwirowe i piaszczyste plaże są atrakcją Biograd na Moru, a nad
wspaniałą zatoką Pakostane rozciągają się również plaże piaszczyste.
Przy hotelach wyższej kategorii lub w wybranych kurortach plaża jest usypywana sztucznie lub znacznie
różni się od typowych plaż miejskich, dlatego wybierając kurort i hotel warto upewnić się do jakiej plaży
będziemy mieli dostęp.
Jakie są ograniczenia celne w Chorwacji?
Bez przeszkód można przywieźć każdą rzecz osobistego użytku oraz związaną z turystycznym pobytem.
Łodzie i jachty na własny użytek można przetransportować za okazaniem dowodu własności. W
przypadku towarów można wwozić i wywozić: 200 szt. papierosów, 50 cygar albo 250 g tytoniu, do 1 l
napojów wysokoprocentowych lub 2 l napojów o zawartości alkoholu do 22%, oraz 1 kg kawy lub
herbaty na osobę.
Jakie dokumenty potrzebne są w razie konieczności skorzystania z służby zdrowia w Chorwacji?
W nagłych przypadkach turyści z Polski objęci są w Chorwacji bezpłatną podstawową opieką medyczną.
Opłaca się jednak wykupić polisę ubezpieczenia podróżnego, które w razie potrzeby umożliwi pokrycie
kosztów bardziej zaawansowanego leczenia i transport medyczny. Jeżeli posiadamy ubezpieczenie
prywatne należy zapoznać się z jego warunkami, gdyż w większości przypadków ubezpieczeniem objęte
są koszty leczenia powyżej pewnych kwot, które należy samemu opłacić. Przed wyjazdem za granicę
dobrze jest jednak w oddziale wojewódzkiego NFZ złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest dowodem posiadania takiego ubezpieczenia.
Ze względu na inną florę bakteryjną należy starannie wybierać restauracje lub jadać w hotelach i
przestrzegać podstawowych zasad higieny. Turyści powinni pić wyłącznie wodę butelkowaną,
ewentualnie gotowaną co najmniej 10 min. Szczepienia ochronne nie są wymagane i nie ma zagrożeń
sanitarno-epidemiologicznych, niemniej przed wyjazdem warto sprawdzić czy szczepienia nie są zalecane
sezonowo.

Ważne informacje MSZ
Dokumentem uprawniającym do wjazdu i wyjazdu z Chorwacji tak jak i innych krajów Unii Europejskiej
jest dowód osobisty lub paszport, jednak podróżując autokarem czy samochodem przed wyjazdem należy
się upewnić czy trasa nie przebiega przez kraje, gdzie wymagany jest paszport. Na terenie Chorwacji bez
wizy można przebywać 90 dni, a okres ważności paszportu nie może być krótszy niż dozwolony czas
pobytu.

Szczegółowe i aktualne informacje można znaleźć na stronie MSZ:
www.msz.gov.pl lub na stronie ambasady polskiej w Zagrzebiu www.zagrzeb.polemb.net
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji
Chorwacja, Zagrzeb, Krležin Gvozd 3, 10000
Tel.: +3851 4899444
www.zagrzeb.polemb.net
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