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Chorwacja
Chorwacja jest krajem położonym w Europie Południowej nad Morzem Adriatyckim, jego
terytorium ma kształt półksiężyca i graniczy od północy ze Słowenią i Węgrami, od wschodu
z Serbią, a od południa z Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą, natomiast z Włochami
morska granica przebiega na Adriatyku. Wybrzeże Dalmatyńskie przyciąga licznymi
zatokami, kanałami i plażami, a piękny krajobraz dopełniają malownicze Góry Dynarskie
rozpościerające się na zachodzie i północy. Chorwacja to również sympatyczni mieszkańcy a
ich pogodny charakter sprawia, że wypoczynek w tym kraju jest niezwykle przyjemny.

Czas przelotu: Polska-Dubrownik – ok. 2 godz. 15 min
Czas lokalny: czas polski
Język: chorwacki; można porozumieć się także po angielsku i niemiecku.
Waluta: kuna (HRK), 1 HRK = 100 lip, 1 EUR = ok. 7,2 HRK.
Napięcie: 220 V.
Plaże: publiczne, wstęp bezpłatny; serwis plażowy (2 leżaki + parasol – nie
na wszystkich plażach taki sam serwis) – do ok. 15 EUR/dzień; popularne
jest kupowanie parasoli przeciwsłonecznych (ok. 5-10 EUR); zalecane
obuwie do wody.
Opłaty klimatyczne: płatna przy zakwaterowaniu: ok. 1-2
EUR/os./dzień, dzieci do lat 6 – zniżka ok. 50%.

Najczęściej Zadawane Pytania
Czy przy wyjeździe do Chorwacji potrzebuję wizę?
Na terenie Chorwacji bez wizy można przebywać 90 dni w ciągu 6 miesięcy.
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.
Czy powinienem się szczepić?
W Chorwacji nie obowiązują żadne szczepienia. Nie występują zagrożenia sanitarnoepidemiologiczne odbiegające od zagrożeń powszechnie obecnych w Europie. Woda z kranu
zdatna jest do picia, jednak zaleca się picie wody butelkowej.
Jakie jest napięcie elektryczne i wtyczki?
Napięcie w sieci w Chorwacji wynosi 220 V. Nie ma konieczności przywożenia ze sobą
adaptera do gniazdek.

Czy w Chorwacji jest bezpiecznie?
Chorwacja jest krajem bezpiecznym dla turystów. Kradzieże i napady rabunkowe w
miejscach publicznych zdarzają się rzadko. Należy jednak unikać pozostawiania
dokumentów i rzeczy wartościowych na kempingach i w pokojach hotelowych oraz
kwaterach prywatnych. W rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i
Hercegowiną oraz w wysokich partiach gór pozostało wiele nie rozbrojonych min i
niewypałów. Z ostrożnością należy traktować oferty udziału w imprezach sportowych
wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.), ponieważ prawo chorwackie nie wymaga od osób
prowadzących takie przedsięwzięcia żadnych świadectw kwalifikacji.
Czy jest dostęp do Internetu?
Kawiarenki internetowe są na wymarciu, ale nie znaczy to, że nie istnieją. Pół godziny w
kawiarence internetowej to koszt ok.10 kun.
Jak poruszać się po Chorwacji? Czy wynająć samochód?
Komunikacja publiczna w Chorwacji jest na przyzwoitym poziomie. Miedzy miastami
funkcjonuje wiele bezpośrednich połączeń autobusowych. Sieć drogowa jest dobrze
rozwinięta. Komunikacja kolejowa dorównuje autobusowej. 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.
Jaka religia obowiązuje?
Aż 90 % ludności deklaruje wiarę chrześcijańską, w tym 77 % stanowią katolicy, a 11 % to
prawosławni. Niewielki odsetek wyznaje islam (głównie Bośniacy) oraz protestantyzm
(Węgrzy).
Kiedy najlepiej wybrać się do Chorwacji?
Sezon turystyczny zaczyna 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.

Jakie plaże są w Chorwacji?
Wzdłuż wybrzeża znajdują się przepiękne plaże, wśród których znajdziemy piaszczyste i
kamieniste kąpieliska, natomiast większość jest żwirowa. 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 miejsca. Najlepsze piaszczyste plaże są w Zatoce Medulińskiej i Banjole, kurort
Savudrija ma w swojej kąpielowej ofercie wiele piaszczystych zatoczek osłoniętych od
morza, a drobnoziarniste plaże Umag otrzymały za czystość i świetne przygotowanie
nagrodę Błękitnej Flagi.
Jaka waluta obowiązuje w Chorwacji i jakie są orientacyjne ceny?
W Chorwacji jednostka monetarna to kuna, symbol: HRK. Można wziąć polską walutę i
wymieniać ją w kantorach. W większości sklepów, lokali i na stacjach paliw można płacić
kartą.
Ceny - W porównaniu z krajami zachodnimi Chorwacja nie jest droga, ale za żywność w
sklepach i posiłki w restauracjach trzeba zapłacić więcej niż w Polsce.
Przykładowe ceny:
Porcja ryby z frytkami od 100 HRK
Spaghetti ok. 50 HRK
Hamburger – ok. 7,5 HRK
Pizza – ok. 32 HRK
Woda mineralna 1,5 litra – ok. 3 HRK
Cola - ok. 0,5 l 6 HRK
Sprite 0,25l - ok. 12 HRK
Piwo 0,5l – ok. 12 HRK
Wino 1,5 l. 20 HRK
Gdzie i jakie pamiątki kupić w Chorwacji?
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.
Jaka jest kuchnia?
Wybierając się do Chorwacji warto zapoznać się z takimi słowami jak gostionice (nieduże
rodzinne restauracje), konoby (winiarnie) i kafany (kawiarnie). Kraj ten to mieszanka
smaków śródziemnomorskich, środkowoeuropejskich i słowiańskich.
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 podawane 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. W Dalmacji znana jest zupa dalmatyńska, przyrządzona z wywaru z kości, z
makaronem i parmezanem oraz węgorz po dalmatyńsku, podany z pietruszką, czosnkiem i
liściem laurowym.
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.

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.
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 same 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. Split ma swój lokalny specjał o nazwie Prosec. Browarnictwo jest w Chorwacji równie
popularne, każdy piwosz na pewno będzie zachwycał się browarem Karlovacka czy Ozujska.
Warto zaznaczyć, że większość chorwackich rodzin sama wyrabia trunki na własne
potrzeby i czasami warto na własną rękę dotrzeć do takich wspaniałości.

Co warto zwiedzić?
Park Narodowy Jeziora Plitwickie –
najciekawsze miejsce w Chorwacji, które warto
odwiedzić. W skład parku narodowego wchodzi ciąg
niewielkich jezior słynących ze swojego turkusowego
koloru, które przegradzają wapienne bariery tworzące
dziesiątki większych i mniejszych wodospadów. Wokół
imponuje dziewicza przyroda, a park wpisany został
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dzięki
wyjątkowemu w skali światowej walorowi
przyrodniczemu.

Rijeka – zachwycające wybrzeże zwane Rivą,
malownicze uliczki przeznaczone wyłącznie dla ruchu
pieszego i przyjemne kawiarniane ogródki, w których
przyjemnie można spędzić czas. Większość zabytków
Rijeki położona jest w centrum, blisko nabrzeża, przy
którym cumują promy. Jeżeli ktoś interesuje się
dziejami regionu, powinien także udać się na pobliskie
wzgórze Trsat z zabytkowym klasztorem i zamkiem.

KORĆULA - miasto położone w malowniczej okolicy,
co można dostrzec już z pokładu promu płynącego do
wyspiarskiego portu. Dech w piersiach zapiera widok ze
wzgórza-półwyspu, przy którym rozciąga się bajkowa
starówka. Warto zwiedzić starówkę, gdzie znajduje się
plac św. Marka. Na wyspie również znajduje się Dom
Marca Polo oraz katedra św. Marka.

Zadar – Warto zwiedzić dobrze zachowaną
starówkę pamiętającą czasy rzymskie. Najlepiej
zacząć ją zwiedzać od strony Bramy Lądowej,
gdzie można znaleźć około 30 kościołów z
różnych epok. Brama Morska prowadzi do
starówki, a zaraz za nią znajduje się Muzeum
Narodowe. Warto przejść w okolice Trgu Petra
Zoranica, gdzie ustawiono rzymską kolumnę,
używaną przez Wenecjan jako pręgierz. Warto
też zajrzeć na plac Pięciu Studni, skąd niedaleko
jest do wspaniałego miejskiego parku Perivoj
kraljice Jelene-Madijevke.

Wyspa Krk – będąc na Wyspie Krk warto zwiedzić
miasto o tej samej nazwie z niezwykle bogatą
historią oraz urokiem krętych uliczek usłanych
kawiarenkami
i
restauracjami
sprzyjającymi
spacerowaniu. Miasto święciło triumfy w czasach
rzymskich, zostały po tym okresie wspaniałe
fortyfikacje, które do dziś można podziwiać.
Starówka miasta charakteryzuje się dziwaczną
dzwonnicą oraz ryneczkiem Vela Placa, gdzie
umiejscowiona jest czworokątna wieża z zegarem.
Najważniejsze zabytki skupiają się przy placu Trgu
sv. Kviryna i należy do nich między innymi Katedra
Wniebowzięcia NMP, w której wcześniej mieściły się rzymskie łaźnie, kościół św. Kwiryna
oraz zamek Frankopanów. Warto pamiętać o tym, że szczególnie latem organizowane są
przy zamkowych murach liczne przedstawienia teatralne, a turyści zainteresowani sztuką
mogą dodatkowo zajrzeć do galerii Decumanus, Fortis i Leut. Wyspa łączy się ze stałym
lądem mostem i ma połączenia promowe z Rijeką oraz okolicznymi wyspami.

TROGIR - to miasto często nazywane Małą
Wenecją. Trogir usytuowany jest na małej
wyspie, stąd wygląda jak zamek na wodzie. W
Trogirze fascynuje całość zabudowy, z wąskimi
uliczkami, nastrojowymi kawiarenkami i
zabytkami, które są przykładem kunsztu
kamieniarskiego i architektonicznego.
Całe miasto znajduje się pod ochroną UNESCO.

SPLIT- największe miasto w Dalmacji z Pałacem
Dioklecjana – także na liście UNESCO. Bardzo
klimatyczne miasto liczące aż 1700 lat! Split
poszczycić się może także świetnymi restauracjami
serwującymi specjalności z ryb, sery i pršut
(wędzoną szynkę). Warto także spróbować
typowego dalmatyńskiego deseru – chrupiących
kroštuli.

DUBROWNIK - Miasto znajduje się na liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Otoczone
średniowiecznymi murami obronnymi,
skrywające dzwonnicę miejską, gotycko –
renesansowy pałac Sponza i Pałac Rektorów,
barokowy Kościół św. Błażeja i Katedrę
Wniebowzięcia NMP przyciąga turystów jak
magnes. Jego kamienne uliczki są wręcz
niesamowite.

MEDJUGORJE - Sanktuarium i miejsca
objawień. Pierwsze objawienie miało miejsce w
czerwcu 1981 r. i związane jest z osobą Vicki
Ivankovi, która ujrzała Matkę Boską w
szarobłękitnej sukni, przez co stała się kultową
postacią dla pielgrzymów pozostawiających pod jej
domem karteczki z prośbami. Najważniejszym
miejscem jest kościół św. Jakuba oraz wzgórze
objawień – Podbrdo, na które prowadzi droga
krzyżowa. Na szczycie góry o nazwie Krizevac stoi
pamiątkowy krzyż, a sama wspinaczka może
okazać się niemałym wyzwaniem kondycyjnym,
którego zwieńczeniem są piękne widoki na
okoliczne zbocza porośnięte bujną roślinnością.

MOSTAR - jest jednym z najpiękniej
zlokalizowanych miast Bośni i Hercegowiny,
położonym u podnóża gór i wzdłuż nurtu rzeki
Neretwy. Najważniejszym zabytkiem miasta
jest XVI-w. kamienny Stary Most. Spacer
wąskimi, brukowanymi uliczkami pełnymi
restauracji, kawiarni i sklepików z orientalnymi
różnościami przypomina zwiedzanie tureckich
miast.

CZARNOGÓRA - jest małym krajem, którego
centralną część można zwiedzić w czasie krótkich
wycieczek z wybrzeża. Znakomicie zachowane Stare
Miasto Dubrownika jest unikalne ze względu na
wykładane jasnym marmurem place, strome
brukowane uliczki, wysokie domy, klasztory,
kościoły, pałace, fontanny i muzea. Stare mury
miejskie odgradzają miasto od ruchu ulicznego. W
wąskich uliczkach znajduje się wiele przytulnych
kafejek i restauracji.

