TURYSTYKA PLUS | Zielona Istria - podziwiaj piękno nienaruszonej przyrody
i odkrywaj wszystkie atrakcje agroturystyki, wiejskich domów gościnnych,
niewielkich hoteli rodzinnych i luksusowych willi.
GASTRONOMIA | Trufle, istryjska szynka ‘pršut’ oliwa z oliwek, specjały z ryb i
owoców morza, potrawy mięsne i rybne pieczone ‘pod peką’, ‘fritaja’ ze szparagami,
‘fuži’ z gulaszem z dziczyzny, rakija ‘biska’, istarska zupa, autochtoniczne wina
Teran, Refošk, Istarska Malvazija.

DZIEDZICTWO KULTUROWE | Sanktuarium Matki Bożej (Trsat) - najstarsze
Sanktuarium Maryjne w Chorwacji z klasztorem franciszkanów / Miasto Rab średniowieczne kościoły i pałace patrycjuszy / Bašćanska ploča (wyspa Krk) najcenniejszy zabytek piśmiennictwa chorwackiego zapisany głagolicą, pismem
starosłowiańskim z XII w. / Pałac Zrinskich (Čabar) / Muzeum I. G. Kovačicia i
amfiteatr (Lukovdol) / Vrbovsko - ludowa architektura tradycyjna / Śpiew na dwa
według skali Chorwackiego Przymorza - Reprezentatywna Lista Dziedzictwa
Niematerialnego UNESCO / Przebierańcy ‘Zvončari’ z okolic miejscowości Kastav Lista Reprezentatywna Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

WARTE ODKRYCIA | Riwiera Opatijska - trasa spacerowa długości 12 km
biegnąca wzdłuż morza / Wyspa Košljun - prawdziwy raj dla duszy, bogata
roślinność - park krajobrazowy / Lubenice (wyspa Cres) - maleńkie miasteczko
na wzgórzu na wysokości 378 m n.p.m. / Osor - miasto o bogatej historii, znane
z wieczorów muzycznych / Turystyka uzdrowiskowa - Opatija, Crikvenica
(Thalassoterapia), Lovran (leczenie chorób układu kostnego), Wellness, turystyka
kongresowa / Obserwacja delfinów - akwen wokół wysp Cresk i Lošinj /
Obserwacja ptaków - w Parku Przyrody Učka, rezerwat ornitologiczny Kruna i
Podokladi (wyspa Cres).
TURYSTYKA PLUS | Narciarstwo - Platak / Myślistwo, wędkarstwo,
rafting, kajakarstwo górskie, paralotniarstwo, jazda konna, windsurfing,
spadochroniarstwo, paralotniarstwo, sporty samochodowo-motorowe, wakeboarding, jazda na rowerach, nurkowanie, żeglowanie.
GASTRONOMIA | Kvarnerskie krewetki, domowe makarony ‘šurlice’ (Krk),
jagnięcina z Cresu, specjały z czereśni, szparagów i kasztanów (Lovran), lokalne
wina Vrbnička Žlahtina (Krk) i Trojišćina (wyspa Susak), ciasto Rapska torta /
dziczyzna, żaby, grzyby, ryby słodkowodne, likiery, rakija ze śliwek i gruszek.

ALEKSANDAR GOSPIĆ

PARK NARODOWY | Park Narodowy Paklenica - wąwozy i bogactwo flory i fauny.
PRZYRODA | Saljsko polje (wyspa Dugi Otok) - charakterystyczny krajobraz /
Kanion rzeki Zrmanja - charakterystyczny krajobraz / Telašćica - park przyrody
z największym, najpiękniejszym i najbardziej bezpiecznym portem naturalnym na
Adriatyku / Vransko jezero - park przyrody / Velebit - park przyrody.
DZIEDZICTWO KULTUROWE | Kościół św. Donata (Zadar) - symbol
miasta Zadaru / Kościół św. Krzyża (Nin) - najmniejsza katedra na świecie
/ Koronkarstwo na wyspie Pag - Lista Reprezentatywna Niematerialnego
Dziedzictwa UNESCO / Nieme kolo z Dalmatyńskiej Zagory - niematerialnego
Lista Reprezentatywna Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO / Śpiewanie
klap - Lista Reprezentatywna Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO / Układ
obronny Zadaru - mury miejskie z szeregiem impresywnych baszt, zewnętrzną
twierdzą Forte i monumentalną lądową bramą miejską są arcydziełem architektury
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PRZYRODA | Učka - park przyrody / Vela Draga - geomorfologiczny pomnik
przyrody / Park Angiolina i św. Jakub (Opatija) - zabytki architektury parkowej
/ Lopar (wyspa Rab) - znaczący krajobraz, piękna piaszczysta plaża długa 1500 m
/ Dundo (wyspa Rab) - rezerwat leśny / Fojiška - Podpredošćica (wyspa Cres) rezerwat ornitologiczny / Źródła rzeki Kupy (Čabar) - pomniik przyrody / Fužine
- górskie jeziora i jaskinie / Zeleni vir - geomorfologiczny rezerwat przyrody /
Japlenški vrh (Delnice) - park-las / Bijele i Samarske stijene (Mrkopalj) - ścisły
rezerwat przyrody.
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DZIEDZICTWO KULTUROWE | Amfiteatr (Pula) - wspaniały antyczny zabytek
z I w n.e., w czasach rzymskich miejsce walk gladiatorów z lwami, dziś jedyna w
swoim rodzaju scena koncertowa i festiwalowa / Bazylika Eufrazjusza (Poreč)
- kompleks sztuki wczesnobizantyjskiej z VI w, wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO / Kościół św. Eufemii (Rovinj) - monumentalny przykład
architektury barokowej; bogaty zbiór dzieł sztuki oraz sarkofag patronki miasta /
Istryjskie freski - bardzo wiele zachowanych fresków, do zobaczenia w kościołach
na całym półwyspie / Dvigrad - pozostałości średniowiecznego grodu / Śpiew na
dwa głosy według skali istryjskiej - Lista Reprezentatywna Niematerialnego
Dziedzictwa UNESCO / Ekomuzeum Batana - opiera się na dialogu ze
społecznością i dbałości o lokalną tradycję kulturalną. Ekomuzeum składa się z

WARTE ODKRYCIA | Grožnjan, Motovun - architektura, galerie, imprezy
filmowe i muzyczne organizowane w bajkowej scenerii istryjskich miasteczek /
Labin - średniowieczne miasto, którego ulice latem stanowią scenografię różnych
imprez kulturalnych / Szlaki winne i szlaki oliwne / Ścieżki rowerowe - ponad
100 oznakowanych ścieżek o łącznej długości ponad 3.200 km.

PARK NARODOWY | Risnjak - bogaty świat roślinny i zwierzęcy, zjawiska krasowe.

renesansowej XVI wieku; Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO / Pierwotne
lasy bukowe - Park Narodowy Paklenica - wyjątkowość tego miejsca opiera się o
autentyczność, położenie geograficzne, oryginalność oraz starość lasów bukowych
w Parku Narodowym Północny Velebit. Zostały one wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, co stanowi potwierdzenie faktu, że Chorwację można
zaliczyć do najbogatszych, pod względem bioróżnorodności, państw w Europie.
WARTE ODKRYCIA | Pag - architektura miasta, słynne koronki, tzw. paška čipka
/ Wyspy Ugljan i Pašman - architektura kamiennych domów na wyspach.
TURYSTYKA PLUS | Ścieżki rowerowe, myślistwo, jazda konna, rybołówstwo, rafting,
bungee jumping, off road Velebit, pływanie na desce, kitesurfing, paralotniarstwo.
GASTRONOMIA | Paški sir, jagnięcina, sól z Pagu i Ninu, szynka ‘pršut’ z
Posedarije, ‘ninski šokol’, likier Maraschino, czerwone wino Rose z Benkovca.

Drogowa i turystyczna
mapa Chorwacji

PRZYRODA | Donji kamenjak i archipelag Medulinski - znaczący krajobraz
/ Gornji kamenjak - znaczący krajobraz / Palud - ornitologiczny rezerwat
przyrody / Kanał Limski - rezerwat na morzu / Las motovunski - rezerwat leśny
/ Istryjska flora - charakterystyczny krajobraz.

centrum interpretacji, portu, łodzi, niewielkiego warsztatu szkutniczego oraz
tradycyjnej kantyny, dzięki czemu oferuje gościom możliwość poznania życia
codziennego niewielkiej miejscowości rybackiej. Jest też jedynym chorwackim
przedstawicielem w Rejestrze najlepszych praktyk dotyczących ochrony
dziedzictwa niematerialnego UNESCO.

odkryj swoją historię na chorwacja.hr
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PARK NARODOWY | Park Narodowy Brijuni - wyjątkowe dziedzictwo
kulturowo-historyczne archipelagu składającego się z 14 wysp; dawniej słynna
rezydencja Tity, dziś miejsce oferujące wypoczynek na wspaniałych plażach, zabytki
z czasów antycznych, ZOO safari, golf, polo i najwyższej klasy ofertę gastronomiczną.

PARKI NARODOWE | Park Narodowy Kornati - najliczniejszy pod względem
wysp archipelag w basenie Morza Śródziemnego / Park Narodowy Krka fenomen przyrodniczy i krasowy.

XVI wieku, na skalistym grzbiecie i na samym wejściu do kanału šibenickiego
wzniesiono odizolowaną twierdzę w kształcie trójkąta rozmieszczoną na trzech
poziomach. Twierdza została wpisana na Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PRZYRODA | wyspa Krapanj - położona najniżej nad poziomem morza,
zamieszkana wyspa w Chorwacji.

WARTE ODKRYCIA | Szybenik - twierdze św. Michała, św. Jana, Šubićevac
(Barone) i św. Mikołaja / Wyspa Visovac - klasztor franciszkanów.

DZIEDZICTWO KULTUROWE | Katedra św. Jakuba (Szybenik) - renesansowa
katedra z XV i XVI w. (Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO) / Bribirska glavica
- znalezisko archeologiczne, XVI i XVII w. / Twierdza na wzgórzu Spas (Knin) twierdza obronna z IX w. / Ekspresja muzyczna Ojkanje - Lista niematerialnego
dziedzictwa kulturalnego, która potrzebuje pilnej ochrony / Nieme kolo z
Dalmatyńskiej Zagory - Reprezentatywna Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO
/ Śpiewanie klap - Reprezentatywna Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO /
Twierdza św. Nikola - w celu obrony Šibenika przed flotą osmańską w połowie

TURYSTYKA PLUS | Rafting (Krka), bungee jumping (most Szybenicki),
rybołówstwo, żeglarstwo, ścieżki rowerowe, łowiectwo, jazda konna, safari,
pływanie na desce, kajakarstwo, trekking, wycieczki górskie.
GASTRONOMIA | Szynka wędzona ‘pršut’ z Drniša, czerwone wino ‘Babić’ z
Pimoštenu, ciasto Skradinska torta’

DZIEDZICTWO KULTUROWE | Pałac Dioklecjana (Split) - pałac cesarza
rzymskiego Dioklecjana (Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO) / Zabytkowe
centrum miasta (Trogir) - stare miasto wpisane na Lista Światowego Dziedzictwa
UNESCO / Antyczne miasto Salona (Solin) - stolica rzymskiej prowincji
Dalmacji / Renesansowe centrum miasta (Hvar) - katedra św. Szczepana,
loża miejska z wieżą, arsenał, teatr z 1612 roku / Sanktuarium Matki Boskiej
Sinjskiej - największe sanktuarium maryjne w Dalmacji / Starigradsko polje na
wyspie Hvar (Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO) / Procesja w Wielkim
Tygodniu „Za križen“ na wyspie Hvar - Lista Reprezentatywna Niematerialnego

Dziedzictwa UNESCO / Koronkarstwo na wyspie Hvar - Lista Reprezentatywna
Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO / Sinjska Alka - Lista Reprezentatywna
Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO / Ekspresja muzyczna Ojkanje - Lista
niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, która potrzebuje pilnej ochrony /
Nieme kolo z Dalmatyńskiej Zagory - Lista Reprezentatywna Niematerialnego
Dziedzictwa UNESCO / Śpiewanie klap - Lista Reprezentatywna Niematerialnego
Dziedzictwa UNESCO / Dieta śródziemnomorska nad chorwackim
Adriatykiem - Lista Reprezentatywna Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO /
Stećki - średniowieczne nagrobki - Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO.
TURYSTYKA PLUS | Szlaki winne, ścieżki rowerowe, jazda konna, rafting,
paragliding, myślistwo, rybołówstwo, windsurfing, wolna wspinaczka, kanoe
safari, kajakarstwo i żeglarstwo, zipline, kanioning, trekking.
GASTRONOMIA | Dalmatyńska ‘pašticada’, kiełbasy ‘luganige’, wołowina w
kapuście ‘arambašići’ (Sinj); ‘pogača’ z wyspy Vis, ciasteczka ‘paprenjaci’ z Hvaru,
wino z mlekiem ‘smutica’ (wyspa Brač); wina ‘Vugava’ i ‘Plančić’ (wyspa Hvar).

LUKA ESENKO

PARK NARODOWY | Park narodowy Mljet - bogata roślinność śródziemnomorska
i dziedzictwo kulturowe (klasztor benedyktynów z XII w. położony na wysepce na
jeziorze - Veliko Jezero).
PRZYRODA | Arboretum Trsteno - zabytek architektury parkowej / Ujście
Neretvy - rezerwat ichtiologiczno-ornitologiczny / Zatoka Malostonska rezerwat na morzu / Wysepka Lokrum - rezerwat leśny / Jaskinia Vela Spilja
(Vela Luka) - geomorfologiczny pomnik przyrody / Kočje (wioska Žrnovo na
Korczuli) - rezerwat leśny / Dwory Konavoskie (Konavle) - charakterystyczny
krajobraz / Archipelag Lastovski - park przyrody.
DZIEDZICTWO KULTUROWE | Zabytkowe centrum miasta (Dubrownik)
- miasto o wyjątkowej historii, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Jedno z najbardziej atrakcyjnych i znanych miast w basenie Morza
Śródziemnego. / Narona - antyczna świątynia na terenie miejscowości Vid koło
Metkovića / Mury miejskie (Ston) - system fortyfikacyjny z XIV w., wyjątkowy
ze względu na swoją długość - 5,5 km / Miasto Marco Polo (Korčula) - jedno z
najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w basenie Morza Śródziemnego /
Zabytkowe centrum miasta (Cavtat) - turystyczne i kulturalne centrum Konavli:

Nie wypełniaj życia dniami –
wypełnij dni życiem!
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PRZYRODA | Rzeka Cetina - charakterystyczny krajobraz, 105 km biegu rzeki
oraz kanion (Omisz) zachwyci miłośników raftingu i wypraw na kanoe / Park
Przyrody Biokovo - najwyższy masyw górski na chorwackim wybrzeżu, bogactwo
flory i fauny / Zlatni rat - charakterystyczny krajobraz / Wyspa Ravnik, Donja
Brela, Pakleni otoci (wyspa Hvar) - charakterystyczne krajobrazy / Modra
i Medvidina špilja (jaskinie na wyspie Biševo) - geomorfologiczne pomniki
przyrody / Jaskinia Vranjača (góra Mosor) - geomorfologiczny pomnik przyrody
/ Jeziora Crveno i Modro (Imotski) - geomorfologiczne pomniki przyrody.

DAVOR ROSTUHAR

VJEKO BEGOVIĆ

IVO BIOČINA

ALEKSANDAR GOSPIĆ

MAJA DANICA PEČANIĆ

MILAN BABIĆ

ZORAN JELAČA

ZORAN JELAČA

odkryj swoją historię na chorwacja.hr

Mauzoleum rodziny Račić, dom rodzinny malarza Vlaho Bukovca - Pałac Rektorów
‘Knežev Dvor’, twierdza Sokol / Festa sv. Vlaha - uroczystości ku czci św. Błażeja,
patrona Dubrownika / Śpiewanie klap - Lista Reprezentatywna Niematerialnego
Dziedzictwa UNESCO / Stećki - średniowieczne nagrobki - Lista Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
WARTE ODKRYCIA | Baszta Minčeta - twierdza Lovrijenac / Pałac Sponza
(Dubrownik) / Gotyckie i gotycko - renesansowe posiadłości letnie (od
Półwyspu Pelješac do Konavli) / Klasztor franciszkanów (Orebić) / Pałac
Rektorów ‘Knežev Dvor’ (Luka Šipanska) / Klasztor franciszkanów (Rožat)
/ Uzdrowisko - Vela Luka.
TURYSTYKA PLUS | Szlaki winne, ścieżki spacerowe i rowerowe, wellness, jazda
konna, wspinaczka, parki linowe w Konavlach.
GASTRONOMIA | Jagnięcina i cielęcina pieczona ‘pod peką’, brodet z węgorzy i
żab (dolina Neretvy), sól, mule i ostrygi ze Stonu, słodycze ‘kontonjata’, ‘mantala’ i
‘arancina’ (Konavle), mandarynki i cytryny, wina Dingač i Postup (Pelješac), Pošip i
Grk (Korčula), dubrownicka Malvazija (Konavle).

Gratis

PARKI NARODOWE | Jeziora Plitwickie - nie zapomnij odwiedzić tego Parku
Narodowego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO / Północny
Velebit - decyzją UNESCO ogłoszony światowym rezerwatem biosfery.
PRZYRODA | Lasy Draganića, (Kleka i Modruša), Wielkiej i Małej Kapeli / Jasikovac
(Gospić) - park leśny / Jaskinie Cerovačke pećine (Gračac) - geomorfologiczny
pomnik przyrody / Baraćeve jaskinie w Rakovicy / Jaskinia Vrlovka w Kamanju /
Rastoke w Slunju - młyny wodne położone w miejscu, gdzie modrozielone wody rzeki
Slunjčicy łączą się z Koraną. Większość zabudowań powstała w końcu XIX i na początku
XX wieku / Klek - charakterystyczny krajobraz / Štirovača - rezerwat flory leśnej, w
którym znajdują się najpiękniejsze i najlepiej zachowane lasy świerkowe / Pećinski
park Grabovača koło Perušića / Kanion rzeki Liki / Lun - najstarsza nasada drzew
oliwnych na tym terenie / Velebit - park przyrody.

WARTE ODKRYCIA | Ośrodek turystyczny Petrova gora / Dom myśliwski
Muljava (blisko Vojnića). TURYSTYKA PLUS | Rafting, kajakarstwo, kolarstwo,
wycieczki górskie, alpinistyka, łowiectwo foto, łowiectwo, narty, jazda konna, szlaki
piesze i szlaki do nordic walking, wędkarstwo, speleologia.
GASTRONOMIA | Ziemniaki z Liki i pieczona jagnięcina, ogulińska kapusta i buraki,
ogulińska masnica, ser škripavac, rakija ze śliwek i gruszek.
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PRZYRODA | Kalnik - krajobraz chroniony / Park przyrody Lonjsko polje - rzadko
spotykane połączenie przyrody i tradycyjnej zabudowy / Čret Dubravica (Dubravica)
- rezerwat botaniczny / Jaskinia Vindija (Varaždin) - pomnik przyrody / Rzeka
Mura - charakterystyczny krajobraz / Veliki pažut (Legrad) - rezerwat zoologiczny
/ Rakita (Sisak) - rezerwat ornitologiczny / Đurđevački pijesci - rezerwat
botaniczny / Lipik, Bjelovar i Daruvar - zabytki architektury parkowej / Klek charakterystyczny krajobraz / Crna Mlaka - rezerwat ornitologiczny / Žumberak
- Samoborsko Gorje - Park Przyrody / Slušnica koło Slunja - charakterystyczny
krajobraz / Arboretum opeka (Vinica) - zabytek architektury parkowej.
DZIEDZICTWO KULTUROWE | Zamek Trakošćan - najbardziej romantyczny
i według wielu najpiękniejszy zamek w Chorwacji / Varaždin - miasto kultury
zachwyca przepięknymi kościołami, pałacami miejskimi i cmentarzem / Zamek
rodu Zrinskich (Čakovec) - znajduje się wewnątrz Starego Miasta, zabytek
dziedzictwa kulturowo - historycznego klasy ‘0’; w pałacu mieści się Muzeum
Regionu Međimurje / Stary zamek (Kalnik) - majestatyczne pozostałości
średniowiecznego grodu / Stary zamek (Đurđevac) - wartościowy zabytek kultury
ze średniowieczną fortecą / Pałac hrabiego Jankovicia (Daruvar) - barokowy
pałac wybudowany w latach 1771-1777 / Twierdza (Sisak) - dobrze zachowana
średniowieczna twierdza / Tradycyjny wyrób drewnianych zabawek w
regionie Hrvatsko zagorje - Reprezentatywna Lista Dziedzictwa Niematerialnego

UNESCO / Koronkarstwo w Lepoglavie - Reprezentatywna Lista Dziedzictwa
Niematerialnego UNESCO / Rzemiosło produkcji miodu - Lista Reprezentatywna
Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.
WARTE ODKRYCIA | Muzeum ‘Staro selo’ (Kumrovec) - skansen z autentycznymi
chatami wiejskimi z przełomu XIX i XX w. / Muzeum Neandertalczyków Krapińskich
- jedno z najnowocześniejszych muzeów w Chorwacji / Znalezisko neandertalczyków
krapińskich - jedna z najbogatszych lokalizacji człowieka neandertalskiego na świecie /
Muzeum Regionu Turopolje (Velika Gorica) - eksponaty od czasów prehistorycznych
do współczesności (kły mamuta z okresu 10 000 lat p.n.e.), zachowane drewniane
kapliczki i dworki szlacheckie / Liczne, znane uzdrowiska z wodami termalnymi
(Stubičke toplice, Krapinske toplice, Varaždinske toplice, Sveti Martin na Muri).
TURYSTYKA PLUS | Myślistwo, wędkarstwo, paragliding, ścieżki rowerowe, piesze i
górskie, speedway, szlaki winne, szlaki tematyczne, jazda konna, narty.

DZIEDZICTWO KULTUROWE | Twierdza Brod i klasztor (Slavonski Brod)
- twierdza z XVIII w. zaliczana jest do największych obiektów fortyfikacyjnych
w Chorwacji; barokowy klasztor franciszkanów / Tvrđa (Osijek) - romantyczne
centrum starego miasta / Pałac Odeshalchi i średniowieczne mury miejskie
(Ilok) - renesansowa architektura parkowa, kościół i klasztor św. Jana Kapistrana
/ Pałac Pejačević (Našice) - pałac z elementami barokowo-klasycystycznymi
z roku 1804 i parkiem, który stanowi chroniony zabytek przyrody / Zwyczaje
Zielonoświątkowe ‘Kraljice’ (Ljelje) w miejscowości Gorjani - Lista
Reprezentatywna Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO / Bećarac ze Slawonii,
Baranji i Srijemu - Lista Reprezentatywna Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.

WARTE ODKRYCIA | Państwowa stadnina koni rasy lipicaner (Đakovo) założona jeszcze w XIII w., obecnie stadnina stanowi bardzo wartościowy materiał
genetyczny / Vukovar - barokowy klasztor franciszkanów i Kościół św. Filipa i
Jakuba, pałac Eltz / Đakovo - barokowa katedra i pałac biskupi / Valpovo, Donji
Miholjac - barokowe pałace / Prandau Mailath i Prandau Normann / Požega Kościół św. Wawrzyńca z XIV w. / Uzdrowisko - Bizovac, Terme Lipik.
TURYSTYKA PLUS | Myślistwo, wędkarstwo, szlaki winne, piesze i rowerowe,
jazda konna.
GASTRONOMIA | ‘Čobanac’, paprykarz rybny, ‘slavonski kulen’ i ‘kulenova seka’,
wino ‘Iločki Traminac’, rakija, śliwowica.

DAVOR ROSTUHAR
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WARTE ODKRYCIA | Kolejka elektryczna - łączy tzw. Gornji i Donji Grad
/ Mimara - nazwa muzeum od nazwiska kolekcjonera Ante Topicia Mimary,
który muzeum podarował ogromną kolekcję dzieł sztuki / Muzeum Sztuki

MATIJA ŠPELIĆ

ZORAN JELAČA

DZIEDZICTWO KULTUROWE | Katedra Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny - katedra gotycka z XI wieku / Kościół św. Marka - kościół
romańsko-gotycki z przełomu XIV i XV wieku / Kamienna Brama i Baszta
Lotrščak - część murów miejskich z XIII wieku / HNK - neobarokowy
budynek Chorwackiego Teatru Narodowego z 1895 roku zaprojektowany przez
architektów Fellnera i Helmera.

Współczesnej Zagrzeb - ekscytujące opowiadanie o sztuce współczesnej bez
początku i końca, w dynamicznym wnętrzu, gdzie ekspozycja podkreśla: ruch,
zmianę, niestałość, niepewność...
TURYSTYKA PLUS | Narciarstwo, wędrówki piesze i górskie, turystyka
kongresowa/ Park Przyrody Medvednica - szlaki górskie i centrum narciarskie
Sljeme, atrakcyjne przełomy rzeki, jaskinie, wodospady i fenomeny krasowe.
GASTRONOMIA | Indyk z macą (lub purica s mlincima), ‘štrukli’, flaki z boczkiem,
łazanki z kapustą, biały ser i śmietana, paczki.

GASTRONOMIA | Pikantny sos ‘samoborska muštarda’, samoborskie salami,
samoborska kremówka ‘kremšnita’, likier ‘Samoborski Bermet’, indyk z macą (lub
purica s mlincima), kasza gryczana, krowi ser ‘prga’, olej z dyni, ciasta ‘zagorski
štrukli’, ‘kukuruzna zlevka’ i ‘vrbovečka pera’, pieczywo ‘varaždinski klipići’, wino
musujące ‘Šenpjen’, produkty mleczne, specjały z ryb słodkowodnych i dziczyzny,
wino ‘Graševina’ i ‘Bijeli Pinot’, ‘medovina’ i wina owocowe.

Istria

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII ISTRYJSKIEJ
Pionirska 1A, 52440 Poreč
Tel.: +385 (0)52 88 00 88
E-mail: info@istra.com
www.istra.com

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII ZAGRZEBSKIEJ
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Tel.:+385 (0)1 4873 665
E-mail: info@tzzz.hr
www.tzzz.hr

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII KARLOVACKIEJ
Ambroza Vraniczanyja 6, 47000 Karlovac
Tel.: +385 (0)47 615 320
E-mail: info@tzkz.hr
www.tzkz.hr

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA KVARNERU
N. Tesle 2, 51410 Opatija
Tel.: +385 (0)51 623 333, 272 988
E-mail: info@kvarner.hr
www.kvarner.hr

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII KOPRIVNICKO–KRIŽEVACKIEJ
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 (0)48 624 408
E-mail: ured@tz-kckz.com
www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII LICKO-SENJSKIEJ
Budačka 12, 53000 Gospić
Tel.: +385 (0)53 574 687
E-mail: info@visit-lika.com
www.visit-lika.com

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII ZADARSKIEJ
Sv. Leopolda B. Mandića 1, 23000 Zadar
Tel.: +385 (0)23 315 316
E-mail: info@zadar.hr
www.zadar.com

Kvarner
Dalmacja - Region Zadaru
Dalmacja - Region Szybenika
Dalmacja - Region Splitu
Dalmacja - Region Dubrownika

PRZYRODA | Park przyrody Papuk - park o naturalnym charakterze
biologicznym, geologicznym i kulturowym / Park przyrody Kopački rit mokradła, rezerwat bagienny, siedlisko jeleni i innych dzikich zwierząt, rezerwat
ornitologiczny, tarlisko / Gajna (Slavonski Brod) - charakterystyczny krajobraz
/ Radiševo (Županja) - rezerwat leśny / Erdut - charakterystyczny krajobraz /
Bijela topola (Valpovo) - pomnik przyrody / Virovitica - zabytek architektury
parkowej / Spačva - charakterystyczny krajobraz.

ZORAN JELAČA

SERGIO GOBBO

DAVORIN MANCE

DAVORIN MANCE

BOJAN H. MARKIČEVIĆ
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turecka w Perušiću - jedyna zachowana turecka wieża obronna w Lice z XV wieku /
Miasta i dwory - takie jak Dubovac, Ozalj, Bosiljevo oraz franciszkańskie, paulińskie i
dominikańskie klasztory wpisujące się w zielony krajobraz regionu / Twierdza Nehaj
(Senj) - renesansowa twierdza wzniesiona w XVI wieku - dzisiaj niezwykłe muzeum
poświęcone piratom, tzw. ‘senjskim uskokom’ / Zamek Frankopanów / Stare miasto
w Karlovcu na planie sześcioramiennej gwiazdy / Koronkarstwo na wyspie Pag
- Lista Reprezentatywna Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO / Pierwotne lasy
bukowe - Park Narodowy Północny Velebit - wyjątkowość tego miejsca opiera się
o autentyczność, położenie geograficzne, oryginalność oraz starość lasów bukowych
w Parku Narodowym Północny Velebit. Zostały one wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, co stanowi potwierdzenie faktu, że Chorwację można zaliczyć
do najbogatszych, pod względem bioróżnorodności, państw w Europie.

IVO BIOČINA

DZIEDZICTWO KULTUROWE | Sanktuarium Matki Bożej z Krasna (Krasno)
- największe sanktuarium maryjne w regionie Liki / Sanktuarium Matki Bożej
Cudownej w miejscowości Oštarije / Miasto Stari Drežnik koło Rakovicy /
Klasztor Paulinów - przeorem klasztoru był w XVII wieku Ivan Belostenec, autor
pierwszego słownika chorwacko - łacińskiego / Klasztor Paulinów w miejscowości
Kamensko / Galeria etnograficzna w Rečicy, koło Karlovca / Dom rodzinny
Nikoli Tesli (Smiljan) - muzeum jednego z najsławniejszych wynalazców / Baszta

GORAN SEKULA

IVAN ČORIĆ
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LUKA ESENKO

DARKO VURUŠIĆ

Witamy w Chorwacji!

Lika - Karlovac
Chorwacja Centralna
Zagrzeb
Slawonia

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII ŠIBENSKO-KNIŃSKIEJ
Fra Nikole Ružića b. b., 22000 Šibenik
Tel.: +385 (0)22 212 346
E-mail: info@sibenikregion.com
www.sibenikregion.com
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII SPLITSKO-DALMATYŃSKIEJ
Prilaz braće Kaliterna 10/I., 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 490 032, 490 033, 490 036
E-mail: info@dalmatia.hr
www.dalmatia.hr
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII DUBROWNICKONERETWAŃSKIEJ
Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
Tel.: +385 (0)20 324 999
E-mail: info@visitdubrovnik.hr
www.visitdubrovnik.hr

WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII KRAPINSKO–ZAGORSKIEJ
Magistratska 3, 49000 Krapina
Tel.: +385 (0)49 233 653
E-mail: info@visitzagorje.hr
www.visitzagorje.hr
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII VARAŽDIŃSKIEJ
Trg bana Josipa Jelačića 12, 42000 Varaždin
Tel.: +385 (0)42 210 096
E-mail: info@turizam-vzz.hr
www.turizam-vzz.hr
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII MEĐIMURSKIEJ
Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec
Tel.: +385 (0)40 374 064
E-mail: info@tzm.hr
www.visitmedimurje.com
WSPÓLNOTA
TURYSTYCZNA ŻUPANII
BJELOVARSKO–BILOGORSKIEJ
Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Tel.: +385 (0)43 221 928
E-mail: info@tzbbz.hr
www.tzbbz.hr
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII SISACKO–MOSLAVACKIEJ
Rimska 28/II., 44000 Sisak
Tel.: +385 (0)44 540 163
E-mail: info@turizam-smz.hr
www.turizam-smz.hr

CENTRUM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ ZAGRZEB
Trg bana J. Jelačića 11, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 14 051, 4814 052, 4814 054
E-mail: info@infozagreb.hr
www.infozagreb.hr
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII POŽEŠKO–SLAWOŃSKIEJ
Županijska 7, 34000 Požega
Tel.: +385 (0)34 290 262
E-mail: kontakt@tzzps.hr
www.tzzps.hr
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII VIROVITIVKO–PODRAVSKIEJ
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica
Tel.: +385 (0)33 726 069, +385 (0)33 730 031
E-mail: ured@tzvpz.hr
www.tzvpz.hr
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII OSJECKO–BARANJSKIEJ
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 214 852
E-mail: info@tzosbarzup.hr
www.visitosijekbaranja.com
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
ŻUPANII VUKOVARSKO–SRIJEMSKIEJ
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
Tel.: +385 (0)32 338 425
E-mail: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr
www.visitvukovar-srijem.com

Wyjątkowa pod wieloma względami Chorwacja ma swoje korzenie w dawnych
czasach. Ogromne bogactwo dóbr kultury, które opowiada o burzliwej przeszłości
tego kraju, od czasów rzymskich, przez renesans, barok, podboje tureckie do czasów
współczesnych, stanowi wyjątkową atrakcję dla tych wszystkich, którzy ją odwiedzają.
Jeżeli do bogatego dziedzictwa kulturowego dodamy niesamowicie piękną przyrodę,
którą Chorwacja przyciąga o każdej porze roku, 8 parków narodowych, 11 parków
przyrody, liczne zabytki pod ochroną UNESCO, to Chorwacja jest ona z pewnością
państwem o niesamowitym magnetyzmie. Tak, Chorwacja to właśnie to wszystko, ale i
o wiele więcej! Jest ojczyzną krawata, spadochronu, torpedy, długopisu, żarówki z nicią
wolframową, najszybszego samochodu elektrycznego i drugiego najstarszego festiwalu
filmowego na świecie, psa dalmatyńczyka, Marka Pola, jednego z najstarszych miast
europejskich i parlamentów oraz drugich pod względem długości murów obronnych
w Europie, najmniejszej katedry, najstarszego arboretum, wielkich sportowców. I na
koniec nie wolno nam pominąć samych Chorwatów! Chorwaci i ich uprzejmość są
powodem, dla którego turyści ponownie tu wracają. Czasami gościnność gospodarzy
skłoni Cię do zadania pytania czy jesteś u siebie w domu czy po prostu - na wakacjach
w Chorwacji!
DOKUMENTY PODRÓŻY WYMAGANE PODCZAS WJAZDU DO CHORWACJI |
Dowód osobisty (obywatele UE, EEA i Szwajcarii) lub paszport. Obywatele niektórych
krajów trzecich potrzebują również wizę. Informacje: Placówki dyplomatyczne
i urzędy konsularne Republiki Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji. Tel.: +385 (0)1 4569 964. Strona
internetowa: www.mvep.hr.
WALUTA | Oficjalna waluta Chorwacji to kuna (1 kuna = 100 lip). Waluty obce można
wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych i większości biur podróży,
hoteli i kempingów. Karty kredytowe (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express
i Diners) akceptowane są w prawie wszystkich hotelach, marinach, restauracjach,
sklepach i bankomatach.
URZĘDY POCZTOWE | Godziny otwarcia wszystkich urzędów pocztowych znajdują
się na stronie internetowej Chorwackiej poczty i można je uzyskać za pośrednictwem
aplikacji na smartfony. Dostępne są również urzędy pocztowe działające 24 godziny
na dobę - pod adresem Branimirova 4, w centrum Zagrzebia i na przejściu granicznym
Bajakovo. Telefon: 072 303 304. Strona internetowa: www.posta.hr. E-mail: info@
posta.hr.
GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH | W sezonie
turystycznym większość sklepów czynna jest w dni powszednie od godz. 8.00 do
20.00, wiele z nich również w weekendy. Instytucje publiczne i urzędy czynne są od
poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.
SŁUŻBA ZDROWIA | Szpitale i kliniki są we wszystkich większych miastach,
a przychodnie i apteki również w niewielkich miejscowościach. Turyści, którzy
posiadają obowiązkowe ubezpieczenie w innych krajach członkowskich Unii
Europejskiej i EEA (Norwegii, Islandii i Lichtensztajnu) i w Szwajcarii, w czasie
tymczasowego pobytu w Chorwacji, mają prawo do opieki medycznej na podstawie
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKZO). Z usług służby zdrowia mogą
korzystać w zakładach opieki zdrowotnej i u lekarzy, którzy mają zawartą umowę
z Chorwackim Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych (HZZO). Przy tym zobowiązani
są do opłacenia wyłącznie partycypacji w przypadkach, kiedy opłacą ją również
chorwaccy ubezpieczeni. Turyści, którzy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie
w krajach, z którymi Chorwacja zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym,
dzięki której uregulowane są sprawy korzystania z opieki zdrowotnej (Bośnia i
Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Turcja), w czasie tymczasowego pobytu
w Chorwacji mają prawo do niezbędnej pomocy zdrowotnej, lecz do tego wymagane
jest zaświadczenie własnego ubezpieczyciela o prawie do ochrony zdrowia w czasie
tymczasowego pobytu w Chorwacji, które HZZO (w miejscu pobytu) zamienia na kartę
pacjenta. Ze służby zdrowia, na podstawie wymienionych zaświadczeń, korzystają w
zakładach opieki zdrowotnej posiadających umowę i u lekarzy posiadających umowę,
przy czym zobowiązani są do opłacenia partycypacji w przypadkach, kiedy opłacają
ją również chorwaccy ubezpieczeni. Osoby przyjeżdżające z krajów trzecich (krajów
niebędących członkami UE/EOG i Szwajcarii i również kraje, z którymi nie została
zawarta umowa), pokrywają koszty leczenie w Chorwacji same. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Chorwackim Zakładem Ubezpieczeń
Zdrowotnych: (ubezpieczenie obowiązkowe 0800 79 79; ubezpieczenie dodatkowe
0800 79 89; Biały telefon Ministerstwa Zdrowia 0800 79 99; Strona internetowa:
www.hzzo.hr) oraz krajowy punkt kontaktowy dla transgranicznej ochrony zdrowia
e-mail: ncp-croatia@hzzo.hr, tel.: + 385 1 644 90 90.
ENERGIA ELEKTRYCZNA | 220 V, częstotliwość: 50 Hz.
WODA Z KRANU jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji.
ŚWIĘTA I DNI WOLNE OD PRACY | 1 stycznia - 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia
Święto Trzech Króli, Wielkanoc, 1 maja Święto Pracy, Boże Ciało, 22 czerwca Dzień
Walki z Faszyzmem, 25 czerwca Dzień państwowości Chorwacji, 5 sierpnia Dzień
Zwycięstwa i Narodowej Wdzięczności oraz Dzień Chorwackich Kombatantów,
15 sierpnia Wniebowzięcie NMP, 8 października Dzień Niepodległości, 1 listopada
Wszystkich Świętych, 25 i 26 grudnia Boże Narodzenie.
WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
Międzynarodowy numer kierunkowy do Chorwacji: +385
Pogotowie ratunkowe: 194
Straż pożarna: 193
Policja: 192
Krajowe centrum ratownictwa i poszukiwań na morzu: 195
Państwowa administracja ratownictwa i ochrony (Ogólny europejski numer
ratunkowy): 112
Informacje ogólne: 18981
Informacja o lokalnych numerach telefonów: 11880 i 11888
Informacja o międzynarodowych numerach telefonów: 11802
Dyżurny synoptyk przy DHMZ (09-17 godz.): 060 616 666; cena 6,99 kn/min z
telefonów stacjonarnych i 8,41 kn/min z telefonów komórkowych.
Chorwacki Automobilklub (HAK)
Pomoc drogowa: 1987 (z Chorwacji). Z zagranicy +385 1 1987, +385 1 4693 700.
Sytuacja na drogach (072 777 777) (z Chorwacji), z zagranicy +385 1 464 0800.
Informacja dla członków: 0800 9987. Strony internetowe: www.hak.hr. Mapa
interaktywna z ponad 40 000 punktów zainteresowania: http://map.hak.hr/
W Chorwacji jest karane i nie jest dozwolone biwakowanie na wolnych przestrzeniach poza
zarejestrowanymi kempingami lub parkingami dla kamperów o przyczep kempingowych.
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