
CHORWACJA
Istria



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

Trufle,  śródziemnomorski  klimat,  dzika  natura  i  wspaniałe  plaże  położone  między  malowniczymi 
miejscowościami.
  
          
Informacje ogólne

Istria  jest  niezwykle  zróżnicowanym  i  największym  w  Chorwacji  półwyspem,  gdzie  znajduje  się 
mnóstwo  interesujących  kurortów  wakacyjnych,  w  których  turyści  rezerwują  miejsca  noclegowe. 
Doskonały klimat będący pod wpływem Morza Śródziemnego, przepiękne miasta leżące w głębi kraju 
jak  i  na  samym  wybrzeżu  oraz  liczne  zabytki  noszące  ślady  dawnych  kultur  sprawią,  że  turyści 
wybierający się w ten region na pewno nie będą zawiedzeni. Na Istrii dominują głównie ekskluzywne 
hotele  i  pensjonaty,  ale  popularnością  cieszą  się  także  gospodarstwa  agroturystyczne  przyciągające 
lokalnym folklorem, nietypową atmosferą, pięknym otoczeniem i dziką naturą. Istria jest idealną krainą, 
w której błogi wypoczynek można powiązać ze zwiedzaniem interesujących miast.Ogromny półwysep na 
północy Chorwacji  charakteryzuje  się  nietypowym kształtem często  kojarzonym z  sercem oraz  linią 
brzegową  sięgającą  blisko  450  km.  Istrię  otaczają  zatoki  Triesteńska,  Kvarner  i  Rijecka,  natomiast 
północno-wschodnią granicę półwyspu wyznacza dolina rzeki  Rosandra oraz pasmo górskie  Cicarija. 
Malowniczy krajobraz  upiększają  dodatkowo wyspy wchodzące  w skład  Parku Narodowego Brijuni. 
Turyści poszukujący ciekawych miejsc do kąpieli znajdą tam przepiękne zatoczki idealnie wpasowujące 
się w charakterystyczne dla regionu białe skały, które odbijają się jasnym odcieniem od błękitnego morza. 
Istria to zielony pejzaż będący inspiracją dla malarzy, surowe skały drapieżnie wbijające się w morze i 
dzika natura poszukiwana najczęściej przez turystów zmęczonych zgiełkiem dużych miast.Nazwa Istria 
pochodzi  od  iliryjskiego  ludu  nazywanego  Histri,  który  przez  Rzymian  uważany  był  za  okrutnych 
piratów. Ziemie zamieszkiwane przez te ludy od zawsze uchodziły za strategiczne terytoria, o które często 
toczono krwawe boje.  Pozostałości tych walk są widoczne do dziś, dlatego wypoczynek w tej  części 
Chorwacji  będą  uatrakcyjniać  nie  tylko  wspaniałe  plaże,  ale  także  zabytki,  bez  których  prawdziwe 
wczasy nie mogły by się obyć. Losy Istrii były burzliwe. Po Rzymianach panowanie przejęli Słowianie, 
Awarowie,  Słoweńcy i  Frankowie,  z  kolei  bratobójcze wojny na Bałkanach umiejscowiły ostatecznie 
region w Chorwacji.Za stolicę półwyspu uznaje się Pazin, natomiast największym miastem najtłumniej 
przyciągającym turystów i jednocześnie charakteryzującym piękny region jest Pula. Wczasowicze jadący 
do  Chorwacji  wybierają  za  cel  podróży także  najpiękniejsze  miasto  Istrii  Rovinj,  zabytkowy Porec, 
zaglądają do najmniejszego miasta na świecie Hum czy też podążają w poszukiwaniu trufli do Buzetu.
            
Medulin – kurort turystyczny oddalony o 15 km od Puli, którego piękno docenili już Rzymianie uznając 
to miejsce jako najpiękniejsze na całym wybrzeżu. Pozostawione przez nich wille do dziś zachwycają 
turystów zwiedzających bezcenne zabytki.  Zatoka  Medulińska jest  idealnym miejscem na  zażywanie 
kąpieli słonecznych, natomiast w samym mieście popularnością cieszy się wiele restauracji serwujących 



regionalne  specjały.  Ciepła,  lazurowa  woda  przyciąga  miłośników  niemalże  wszystkich  dostępnych 
sportów wodnych, przy czym zaplecze sportowe w tej części regionu uchodzi za jedno z lepszych. Kurort  
tętni  życiem  nocnym,  dlatego  przed  udaniem  się  na  trwające  do  rana  dyskoteki  warto  posilić  się 
pożywnym brodetto, czyli rodzajem zupy z kałamarnicy.
            
Banjole – miejsce chętnie odwiedzane przez turystów z racji doskonałych warunków do nurkowania oraz 
spokoju i wakacyjnej atmosfery goszczącej na pięknych plażach. Ciekawostką jest leżący nieopodal wrak 
okrętu Baron Gautch – można go zwiedzić w trakcie podwodnych wypraw. Na turystów unikających 
niepewnych głębin czeka emocjonująca wyprawa do Parku Kamieniak słynącego z pięknych lasów.

Duga Uvala  – otoczony przepiękną zielenią kurort, w którym można spędzić aktywnie czas grając w 
tenisa, siatkówkę czy piłkę ręczną. Romantyczne wieczory urozmaicają najczęściej wieczory spędzone w 
przytulnych tawernach i restauracjach serwujących owoce morza. Każdy, kto szuka odpoczynku i relaksu, 
będzie mógł wypocząć na pięknych plażach i kąpać się w malowniczo położonych zatoczkach.
            
Fazana – w sezonie miasteczko odwiedzane jest przez wielu turystów za sprawą okolicznej wyspy Veliki 
Brijun, która jest niezwykłą atrakcją turystyczną Istrii. Warto poświęcić trochę czasu, żeby dotrzeć w ten 
malowniczy zakątek mieszczący się na terenie Parku Narodowego Brijuni, by podziwiać dziewiczą naturę 
i  wykąpać się w turkusowej wodzie ciepłego Adriatyku.  Łodzie wycieczkowe odpływają tam bardzo 
często, a ewentualny czas oczekiwania można poświęcić na degustację lokalnych potraw.
            
Novigrad – malownicza starówka przeznaczona jest tylko do ruchu pieszego, dzięki czemu przyjemny 
deptak ozdabiają przytulne restauracje kuszące turystów zapachami miejscowej kuchni. Niepodważalnym 
atutem kurortu jest bogata historia i wenecki urok gwarantujący wypoczynek w uroczym miejscu. Droga 
do Novigradu jest bardzo malownicza, gdyż prowadzi przez groblę i pozostawia po sobie niezapomniane 
wrażenia z podróży. Wybierając się na wczasy do tego zakątka warto pamiętać, że w lipcu i sierpniu trwa 
tam „Novigradsko kulturno lieto” oraz „Music Nights” – największy festiwal bluesowy w basenie Morza 
Śródziemnego.
            
Porec  –  urlop  spędzony  w  tym  letnisku  z  pewnością  będzie  udany  –  atutami  kurortu  są  bogata 
infrastruktura  turystyczna,  liczne  zabytki,  imprezy  kulturalno-rozrywkowe  oraz  przepiękne  widoki 
podkreślane bujną roślinnością. Przed wiekami władzę sprawowali tam Rzymianie, którzy wprowadzili 
charakterystyczny, prostopadły układ ulic.  Dwie arterie Documanus i  Cardo są głównymi ulicami, na 
których można spotkać najwięcej turystów plądrujących liczne butiki i  sklepy z pamiątkami.  Wzdłuż 
wybrzeża, za miastem, ciągnie się sznur hoteli i ośrodków turystycznych z prywatnymi plażami. Turyści, 
którzy chcą odwiedzić miasto przed typowym sezonem letnim będą mogli trafić na święto (28 kwiecień – 
1 maj), podczas którego organizowane są liczne zawody sportowe. Program kulturalny jest bardzo bogaty 
i  nie  zabraknie  spektakli  poświęconych  historii  miasta  i  jego  patronowi.  Znany  jest  także  Festiwal 
Filmowy Charming, będący atrakcją dla miłośników tej formy sztuki. Wielu turystów przyjeżdża tutaj 
specjalnie  po  to,  żeby zobaczyć  bazylikę  Eufrazjana  wpisaną  jest  na  Listę  Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.  Lokalną  atrakcją  są  także  położone  za  miastem jaskinie  Beredine,  do  których  w sezonie 
ustawiają się długie kolejki.
            
Rabac i Labin – interesujący duet miejscowości wypoczynkowych doskonale się uzupełniających. Labin 
jest ufortyfikowanym, pięknym miasteczkiem pamiętającym odległą historię, natomiast Rabac uchodzi za 
jeden z  lepszych  kurortów na  wybrzeżu pod względem bazy noclegowej.  O Labin  w zamierzchłych 
czasach walczyli piraci, miasto leżało bowiem na pograniczu terytorium rzymskiego i barbarzyńskiego. 
Ślady po dawnych bitwach i różnorodność wpływów architektonicznych można podziwiać do dzisiaj. 
Labin uchodzi również za zagłębie galerii i pracowni artystycznych, w których powstaję liczne dzieła 
sprzedawane  później  zainteresowanym  letnikom.  Będąc  w  okolicy  warto  odwiedzić  miejscowość 
Barbanu, która słynie z wyścigu po pierścień.
            
Rovinj  – jedno z najpiękniejszych miast Istrii określane mianem chorwackiego Saint-Tropez, którego 
średniowieczna  historia  przesiąknięta  jest  pirackimi  podbojami  i  bitwami  morskimi.  Turyści 



odwiedzający kurort  zachwyceni  będą  krętymi,  brukowanymi  uliczkami  pełnymi  restauracji,  barów i 
siedzących w nich artystów, którzy upodobali sobie to znane i lubiane miasto. Setki spacerowiczów i 
niezwykła  atmosfera  sprawiają,  że  naprawdę  warto  zapuścić  się  w  ten  malowniczy  zakątek,  żeby 
podziwiać  wspaniałe  zabytki  i  wypoczywać  na  pięknych  plażach.  Bogata  infrastruktura  hotelowa  i 
turystyczna  sprawia,  że  z  wczasów  spędzonych  w  tym  miejscu  zawsze  przywozi  się  pozytywne 
wspomnienia. Starówka zamknięta jest dla samochodów, a wzrok turystów przyciąga dzwonnica kościoła 
św. Eufemii, z której rozpościera się wspaniały widok na kanał Limski przypominający skandynawskie 
fiordy.  W mieście  królują  wyborne  restauracje,  nie  brakuje też  pubów i  dyskotek,  natomiast  oprawę 
kulturalną zapewnia Festiwal "Grisia". Podczas ciekawej imprezy pod gołym niebem miejscowi artyści 
tworzą między innymi niepowtarzalną galerię obrazów. Turyści pragnący aktywnie spędzić czas mają do 
dyspozycji możliwość nurkowania, w okolicy znajdują się także liczne trasy rowerowe, a na nadmorskich 
ścianach można uprawiać wspinaczkę. Popularnością wśród letników cieszą się emocjonujące wycieczki 
na pobliskie wyspy, z których najbardziej znane są: Sveta Katarina, Crveni Otok i Sveto Ivan.
            
Savudrija – typowo turystyczna miejscowość przy granicy ze Słowenią, do której przyjeżdżają turyści z 
całej Istrii, by wypoczywać na pięknych plażach. Wspaniałe kąpieliska i bogata infrastruktura turystyczna 
zapewniają  komfortowy  wypoczynek,  a  dodatkową  atrakcją  jest  latarnia  morska  –  najstarsza  na 
chorwackim wybrzeżu tego typu budowla.
            
Umag – liczne plaże i osiedla turystyczne leżące wśród sadów i winnic zapewniają dogodny wypoczynek 
pełen atrakcji związanych chociażby ze sportami wodnymi, do których piękna okolica nadaje się idealnie. 
Piaszczyste  plaże  i  czysta  woda  otrzymały  certyfikat  Błękitnej  Flagi,  co  jedynie  potwierdza  urok  i 
wyjątkowość tego miejsca. W okolicy można także pojeździć konno, lokalny aeroklub proponuje loty 
widokowe, znajdą się też korty dla miłośników tenisa, a popularne na całym wybrzeżu rejsy łodziami 
doskonale wypełniają wolny czas.
            
Vrsar  –  na  turystów  przybywających  w  to  urocze  miejsce  czekają  liczne  hotele  oraz  urozmaicone 
wybrzeże  oferujące  możliwość  uprawiania  sportów  wodnych.  Kurort  znany  jest  z  kilku  plaż 
nagrodzonych certyfikatem Błękitnej Flagi za czystość i warunki przyrodnicze. Spacerując po wspaniałej 
promenadzie zwieńczonej malowniczym portem można odnieść wrażenie, że jest się w turystycznym raju 
pełnym pięknych widoków na pobliskie wysepki. W kurorcie znajduje się wiele ciekawych zabytków, 
natomiast największą atrakcją okolicy jest Kanał Limski – wąska i długa zatoka rodem ze Skandynawii, 
którą najlepiej widać z łodzi wynajętej w miejscowym porcie.
            
Pula – jedno z najstarszych miast na chorwackim wybrzeżu, znane jest przede wszystkim jako prężnie 
działający ośrodek turystyczny i  komunikacyjny,  co  sprawia,  że  turyści  właśnie  tam planują spędzić 
wolny czas.  Wizytówką pięknego miasta  jest  świetnie  zachowany amfiteatr  z  I  stulecia  n.e.,  będący 
jednocześnie szóstą tego typu pod względem wielkości budowlą pozostawioną przez Rzymian. Przed 
wiekami walczyli tam gladiatorzy, natomiast obecnie, letnimi wieczorami odbywają się koncerty będące 
nie lada atrakcją przyciągającą turystów nie tylko z tego regionu. Historia kurortu 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 jest czworokątne Forum, czyli plac 
przy  którym  urzędują  obecne  władze  miasta.  Liczne  kawiarnie  i  ogródki  idealnie  nadają  się  do 
podglądania  wieczornych  imprez  kulturalnych  oraz  turystów  spacerujących  po  wyczerpującym  dniu 
spędzonym na zwiedzaniu Istrii. Wśród zabytków na uwagę zasługuje miejscowa katedra, a będąc już 
przy świątyni warto podążyć na ulicę Sergijevaca. Podczas spaceru można obejrzeć dobrze zachowane 
mozaiki podłogowe z czasów rzymskich oraz zabytkowy Łuk Sergiusza. Turyści miłujący historię mogą 
dodatkowo  zwiedzić  twierdzę  zbudowaną  na  wzgórzu  skrywającym  muzeum  historyczne  i 
archeologiczne.  W mieście  nie  ma  dogodnych  miejsc  kąpielowych,  ale  dla  turystów  przygotowano 
rozległe plaże niedaleko Verudeli na wybrzeżu Zlatne Stijene, gdzie dojeżdża komunikacja miejska.



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.
Istria 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 Istrii znana jest jako mieszanka 
lądowych i przybrzeżnych odmian. Popularne są makarony i kluski (rawioli i gnocchi), a turyści sięgają  
często po włoskie potrawy jak risotto i polenta. Znany jest istryjski makaron fudżi, a na wybrzeżu za 
rarytas uchodzą solone krewetki i kalmary czy sałatka z ośmiornicy. W Istrii napić się można białego 
wina Malvazija lub słynącego ze swojego purpurowego koloru Terana. Najbardziej  znanym i cennym 
towarem są pochodzące z Istrii trufle, z których można przyrządzać smakowite potrawy. Jedną z nich jest  
makaron przyprawiony wiórkami grzybów, ale trufle dodaje się także do krokietów, mięczaków, jajek, a 
na słodko są przysmakiem nie tylko dla koneserów.

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. 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.
Region  Istrii  z  racji  swojej  różnorodności  geograficznej  i  bliskiego  położenia  masywów  górskich 
dysponuje szeroką ofertą dla turystów miłujących turystykę pieszą, rowerową oraz wspinaczkę górską. 
Wspaniałe szlaki turystyczne zapewnią wielogodzinne wycieczki, które w połączeniu z niepowtarzalnymi 
widokami sprawią, że urlop będzie należał do udanych i spędzonych aktywnie.

Wycieczki Fakultatywne

Park Krajobrazowy Ucka –  masyw górski  wznoszący się  na  kurortem Opatija  i  całą  riwierą  Istrii 
doskonale nadaje się na jednodniowy wypad. Warto zebrać trochę sił by, zdobyć szczyt Vojak, z którego 
rozpościera się przepiękny widok na zatokę Kvarner. Niezwykle atrakcyjne są także trasy rowerowe o 
różnym  stopniu  trudności,  gdzie  swoje  umiejętności  mogą  wypróbować  zarówno  początkujący 
rowerzyści, jak i ci bardziej zaawansowani miłośnicy MTB.
            
Aleja Głagolicy  – warto wybrać się w głąb lądu, żeby zobaczyć to wyjątkowe miejsce i przy okazji 
zaliczyć inną atrakcję turystyczną. Jedną z nich jest bowiem słynna, siedmiokilometrowa aleja stworzona 
przez  11  pomników,  zwieńczona  drugą  atrakcją,  czyli  miejscowością  Hum,  reklamowaną  jako 
najmniejsze  miasto  świata.  Nic  dziwnego,  gdyż  oficjalnie  mieszka  tam  zaledwie  kilkanaście  osób, 
aczkolwiek przy zainteresowaniu dużej ilości turystów, ta liczba może być złudna.
            
Buzet – miareczko zwane „grad tartufa”, czyli „gród trufli”, rozsławione jest dzięki rzadko występującym 
grzybom na całą Istrię i nie tylko. Wzgórze, na którym wznosi się miejscowość, góruje nad doliną rzeki 
Mirny,  a  najprawdziwszym  skarbem  tej  okolicy  są  oczywiście  występujące  na  tym  terenie  trufle.  
Największego grzyba, wpisanego do Księgi rekordów Guinnessa znalazł lokalny rolnik, co rozsławiło 
okolicę,  do której  masowo zaczęli  zaglądać  turyści.  Najbardziej  znaną  imprezą związaną ze  „złotem 
Istrii” są Dni Trufli oraz smakowite zawody w smażeniu gigantycznej jajecznicy. 
            
Wyspy Briońskie – wyjątkowy zakątek, do którego pływają z promy z miejscowości Fazana, znany jest 
jako ulubione miejsce wypoczynku generała Tito. To urocze miejsce tworzą dwie duże wyspy i dwanaście 
mniejszych,  gdzie  znajduje  się  Rimska  Vila  nad  Zaliv  Verige  –  zabytki  z  czasów  rzymskich  oraz 
bizantyjska bazylika św. Marii z V w.
Park Narodowy Jeziora Plitwickie  – jedno z najciekawsze miejsc Chorwacji, które warto odwiedzić 
nawet jeśli wypoczywa się na wybrzeżu albo na osobnym wypadzie. 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. Krasowy teren charakteryzują wąwozy porośnięte lasami, a także pastwiska i 
łąki, na których zwiedzanie trzeba przeznaczyć co najmniej kilka godzin. Dużych jezior znajduje się tam 
kilkanaście i połączone są blisko stu wodospadami. Najbardziej efektowny jest Veliki slap – 80-metrowy 
wodospad, który można podziwiać z licznych punktów widokowych. Piękna tego wyjątkowego zakątka 
Chorwacji nie sposób opisać, dlatego trzeba pojawić się tam osobiście i sfotografować własnym aparatem 
wyjątkowy cud natury.
            
Park Narodowy Risnjak – intrygująca nazwa parku pochodzi od rysiów zamieszkujących tereny pasma 
Górskiego  Kotaru,  skupiającego  najważniejsze  szczyty  Veliki  i  Mali  Risnjak.  Ujmująca  kraina  jest 
idealnym  miejscem  głównie  dla  turystów  z  zamiłowaniem  do  pieszych  wędrówek  i  rowerowego 
szaleństwa,  na  które  pozwalają  świetnie  przygotowane  trasy.  Dla  mniej  wprawnych  wędrowców 
przygotowano ścieżkę edukacyjną, którą w szczególności powinny zainteresować się rodziny z małymi 
dziećmi.
            
Rijeka  – zachwycające wybrzeże zwane Rivą, malownicze uliczki przeznaczone wyłącznie dla ruchu 
pieszego i  przyjemne kawiarniane ogródki,  w których przyjemnie można spędzić czas  – tak właśnie 



wygląda  jeden  z  najciekawszych  kurortów  regionu  Kvarner.  Rijeka  słynie  również  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 bawić się 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,  by 
lepiej poznać historię uroczego miasta. Jeżeli ktoś interesuje się dziejami regionu, powinien także udać 
się na pobliskie wzgórze Trsat z zabytkowym klasztorem i zamkiem.
            
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.  Obecnie  Krk  jest  popularnym  kurortem,  w  którym 
wybudowano  ekskluzywne  hotele,  kempingi  oraz  kwatery  prywatne.  Starówka  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. 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 
oferujące liczne zabytki oraz niezwykle sympatyczną atmosferę. Większość zabytkowych budowli miasta 
skupia  się  wokół  starówki,  po  której  spacery  przynoszą  turystyczną  satysfakcję,  podobnie  jak 
przesiadywanie  w  przytulnych  restauracjach.  Koniecznie  trzeba  odwiedzić  XVI-wieczną  siedzibę 
dawnych władz miejskich, bramę miejską z zegarem praz pozostałe zabytki w postaci starych pałaców i 
murów obronnych. Ponadto poza miastem są jeszcze do zobaczenia dwa klasztory oraz kościółek św. 
Marii Magdaleny, na który warto zwrócić uwagę, ze względu na zabytkowy charakter. Turyści, którzy 
będą potrzebowali trochę ruchu mogą skorzystać z licznych tras rowerowych oraz wspaniałego wybrzeża 
nadającego się do uprawiania sportów wodnych. Warto jeszcze zajrzeć do urokliwego miasteczka Osor, w 
którego malowniczej starówce można złapać chwilę oddechu, żeby później zażyć kąpieli słonecznych w 
położonych niedaleko zatoczkach. Z kolei małe dzieci warto zabrać do Beli, gdzie znajdują się ścieżki 
ekologiczne i edukacyjne. Wyspa ma połączenie promowe z Valbiska na Wyspie Krk oraz z Brestova na 
Istrii.
            
Wyspa  Losinj  –  najbardziej  wysunięta  na  południe  wyspa  regionu  Kvarner  sąsiaduje  z  Cres  i  jest 
doskonałym celem jednodniowej  wyprawy.  Atutem Losinj  jest  bogato rozwinięta linia brzegowa oraz 
liczne  zatoczki  kąpielowe,  które najbardziej  przyciągają  niestrudzonych turystów. Ciekawą opcją jest 
także  podróż  promem z  Mali  Losinj  na  pełne  uroku  i  dziewiczej  przyrody 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 w pięknych 
okolicznościach  przyrody  można  znaleźć  wymarzony  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 przyciągające głównie turystów pragnących wypoczywać 
na wspaniałych plażach sąsiadujących z malowniczymi zatoczkami. Sama wyspa jest także doskonałym 
terenem spacerowym oraz oferuje rowerzystom świetnie przygotowane trasy. Ciekawie prezentuje się też 
kurort  Veli  Losinj,  położony  nad  dwoma  uroczymi  zatoczkami.  Do  centrum  prowadzą  malownicze 
uliczki, przy których stoją interesujące wille marynarzy otoczone bujną roślinnością zaprojektowaną we 
wspaniałe ogrody. Miłośnicy wspinaczki górskiej mogą zajrzeć w okolice Nerezine, gdzie zaczynają się 
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.



Najczęściej Zadawane Pytania

Kiedy najlepiej lecieć do Istrii?
Sezon  turystyczny  w  Istrii  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.Przed 
zaplanowaniem  wypoczynku  warto  sprawdzić  czy  w  terminach,  w  których  chcemy  spędzić  urlop 
odbywają się jakieś imprezy, np.: ważnym ośrodkiem kulturalnym jest Pula, w której organizowane są 
liczne festiwale, między innymi: Festiwal Operowy (do połowy września),  Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny (początek lipca) Międzynarodowy Festiwal Filmu Chorwackiego, w amfiteatrze wystawia się 
opery oraz organizowane są znane koncerty rockowe.
            
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 Istrii?
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 Istrii?
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 i Rijece dostaniemy się lokalnymi liniami lotniczymi do Zagrzebia. 
Komunikacja  kolejowa  dorównuje  autobusowej,  problemu  też  nie  mają  kierowcy  poruszający  się 
Magistralą  Adriatycką.  Rijeka  ma  doskonałe  połączenia  promowe  z  wszystkimi  większymi  portami. 
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 Istrii?
Wzdłuż  wybrzeża  znajdują  się  przepiękne plaże,  wśród których  znajdziemy piaszczyste  i  kamieniste 
kąpieliska, 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 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.
Przy hotelach wyższej kategorii lub w wybranych kurortach plaża jest usypywana sztucznie lub znacznie 
różni się od typowych plaż miejskich.
            



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

Pogoda

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Najwyższe temperatury 11 11 14 17 21 25 28 28 25 20 15 12

Najniższe temperatury 4 4 6 9 13 17 19 19 16 13 8 5

Temperatura wody 11 10 11 13 17 20 23 23 21 19 16 13

Godziny słoneczne 4 5 6 7 9 10 11 11 8 6 4 4

Dni deszczowe 8 8 6 6 6 5 4 4 6 7 9 10

Wilgotność 72 70 73 73 74 72 68 69 75 75 73 7


