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Chorwacja
R A D O Ś Ć  Ż Y C I A

Promienie słońca na plażach i powiewy wiatru nad Adriatykiem, łańcuch 
malowniczych wysp i wysepek, trufle, winorośl, pamiątki starożytności, 

targowiska z owocami morza, mocne rakije i aromatyczne travarice – Chorwacja 
nie ma jednego oblicza. Tu radość życia czerpie się z różnorodności!

ZAGRZEB

http://www.dolcan.com.pl/


CHORWACJA | WSTĘP

Chorwacja to nieduży kraj o niezwykle zróżnicowanych 
krajobrazach i mozaikowej kulturze. O ile wyspy  
i wybrzeże Adriatyku: Dalmacja i Istria, od dawna  
cieszą się ogromną popularnością, kontynentalna  
część kraju wciąż czeka, by turyści ją w pełni docenili. 

Odkryj nieznane
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Dubrownik jest  
perłą pierwszej 
wielkości, ale nie 
jedyną w nadmorskim 
sznurze chorwackich 
atrakcji. 

1. DUBROWNIK
Najsłynniejsze miasto dalmatyń-
skiego wybrzeża. Jego zabytkową 
część – Stari Grad z szachownicą 

ciasnych ulic – otaczają mury wspar-
te na wystających z morza skałach. 

Mają 1940 m długości, pną się w górę 
na 25 m, a ich grubość sięga albo 

trzech (od strony morza), albo sze-
ściu (od lądu) metrów. 

4. PULA
Miasto i port na Istrii, w którym 
wznosi się koloseum. Wokół tej 
niewiele mniejszej niż rzymska 
budowli zawiązano w 2003 r. 

najdłuższy w historii krawat. Nie-
zbędny eleganckiemu mężczyźnie 

dodatek wywodzi się bowiem 
z ludowego stroju chorwackiego. 

2. RIBARNICA W SPLICIE
Słynne targowisko z owocami 

morza na tyłach Pałacu Diokle-
cjana. Działa w tym miejscu nie-
przerwanie od 1843 r. Na straga-
nach jest wszystko, w co obfitują 
wody Adriatyku, a Chorwaci pod-

kreślają, że to jedina ribarnica 
na svijetu bez muha. 

5. VRBNIK
Malownicze miasteczko na wy-
spie Krk. Z miejscowego białego 
szczepu winorośli (vrbnička žlah-
tina) wyrabiane jest tam meto-
dą szampańską musujące wino 
Valomet. Dojrzewa przez 400 dni 
w morzu, na głębokości 360 m, 

w miejscu, w którym panuje stała 
temperatura 12°C. 

3. OPATIJA
Nazwa słynnego kurortu z Istrii 

oddaje fakt, że rozkwitł on w są-
siedztwie benedyktyńskiego 

opactwa. Apogeum popularności 
Opatii (dawniej nazywanej Abba-
zią) przypadło na schyłek epoki 
habsburskiej. Do znamienitych 

gości kurortu należeli m.in. Sien-
kiewicz i Piłsudski. 

6. PAG
Jedna z 1246 wysp rozlokowanych 

równolegle do chorwackiego 
wybrzeża. Słynie ze skąpej szaty 
roślinnej i wypasu owiec, z któ-

rych mleka wyrabiany jest słynny 
przysmak – paški sir. Cała pro-

dukcja jest ponoć każdego roku 
wykupowana... zanim jeszcze ser 

powstanie. 

ZAGRZEB
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Cenne obiekty 
przyrodnicze 
i pamiątki minionych 
wieków znajdziemy 
we wszystkich 
zakątkach kraju. 

7. BRAČ
Górzysta wyspa słynąca z najpięk-
niejszej w Chorwacji plaży – piasz-
czystej, rozciągającej się na długim 

i wąskim, wysuniętym w morze 
niczym jęzor cyplu. Plaża nosi na-

zwę Złoty Róg (Zlatni rat). Najbliższą 
miejscowością jest bardzo popular-

ne dalmackie letnisko Bol. 

10. KOPAČKI RIT
Podmokłe tereny u ujścia Drawy 

do Dunaju zostały włączone przez 
UNESCO do Rezerwatu Biosfery 

Mura-Drawa-Dunaj. Kształtowany 
nieustannie przez wylewy rzek 
obszar stanowi ostoję fauny, 

zwłaszcza ptactwa, w tym kormo-
ranów i tak rzadkich gatunków 

jak bielik. 

8. KORČULA
Wyspa z miasteczkiem o takiej samej 

nazwie, z powodu nadmorskiego 
usytuowania, średniowiecznej zabu-
dowy i obronnych murów nazywa-
nym Małym Dubrownikiem. Ponoć 

to tutaj, a nie w Wenecji, urodził się 
Marco Polo. Osobliwością przyrodni-
czą są jedyne na wyspie źródła słod-
kiej wody w dolinie w rejonie Blato. 

11. WELEBIT
Rzadko odwiedzane pasmo gór-
skie opadające stokami na wy-
brzeże Dalmacji. Z pozoru tylko 

porośnięte ubogą florą jest osto-
ją fauny, w tym niedźwiedzi, dla 
których utworzono azyl we wsi 

Kuterevo. Trafiają tam osierocone 
niedźwiadki. Otacza się je opieką 

do 4. roku życia. 

9. JEZIORA PLITWICKIE
Jeden z ośmiu parków naro-

dowych Chorwacji, jako jedyny 
odsunięty od morza. Ochroną 
objęty jest niezwykle malow-
niczy zespół 16 krasowych je-

zior i ok. 90 wodospadów, jakie 
na skalnych progach tworzą po-

toki łączące akweny. 

12. SŁAWONIA
Region w kontynentalnej części 
Chorwacji, znany z dębowych 

lasów. Z pozyskiwanego w nich 
drewna wykonuje się do dzisiaj 
beczki, cenione na świecie przez 
winiarzy oraz producentów in-

nych alkoholi, zwłaszcza brandy. 
I tylko żal, że zawód bačvara 

(bednarza) zanika. 

ZAGRZEB
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Znęceni pięknem morza odkryjemy ze zdumieniem, 
że są miejsca, w których wprost z jego toni 
wyrastają góry. W głębi lądu z kolei nasz wzrok 
przyciągną otoczone bujną zielenią jeziora. 

Cuda natury
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Park Narodowy Jezior Plitwickich

http://croatia.hr/pl-PL


Brač Dugi Otok Hvar

Bellevue, Dubrownik

W  S E Z O N I E  Latem kusi nas przede wszystkim wybrzeże, na którym szukamy plaż i słońca oraz owoców morza. 

PLAŻE
Chorwackie wybrzeże zachwyca barwą 
i czystością wody. Panuje jednak przeko-
nanie, że sporo na nim odcinków kamie-
nistych, że w najczęściej odwiedzanej, 
kontynentalnej części Dalmacji plaż jest 
w ogóle niewiele oraz że łatwiej znaleźć 
piasek na wyspach i półwyspie Istria niż 
tam. Nie jest to jednak regułą, bo nawet 
pod murami Dubrownika, które wspie-
rają się na wystających z morza skałach, 
plaże Sv. Jakov, Bellevue czy President 
mają zarówno żwirowe, jak i piaszczyste 
odcinki. Wiele, zwłaszcza dużych hoteli 
poszerza też lub tworzy własne plaże, wy-
sypując piach. Warto również pamiętać, 
że na Riwierze Makarskiej, jak określa się 
słynący z sąsiedztwa skał i morza 53-kilo-
metrowy odcinek dalmackiego wybrzeża, 
dominują żwirowe plaże. Wskazywana 
zaś jako najpiękniejsza piaszczysta plaża 

chorwacka – Zlatni rat (Złoty Róg) – znaj-
duje się na należącej także do Dalmacji 
wyspie Brač. Z nieodpartego natomiast 
uroku słynie kamienista plaża Brioni 
(nazwa pochodzi od pobliskiego hotelu), 
oddalona o 4 km od Puli na Istrii. Jest 
tak doskonale utrzymywana, że zazwy-
czaj otrzymuje Błękitną Flagę, wyróżnie-
nie przyznawane w 47 krajach świata, 
w każdym roku na nowo. 

→  Sprawdź aktualny wykaz plaż  
wyróżnionych Błękitną Flagą: 

    www.blueflag.global
→  Opisy ponad 100 plaż w Chorwacji,  

w tym tych z Błękitną Flagą
    www.adriagate.com

CHORWACJA | CUDA NATURY | W SEZONIE

WYSPY I PÓŁWYSPY
Do Chorwacji należy 1246 wysp. Tylko 
78 ma powierzchnię większą niż 1 km 
kw. i tylko 47 jest stale zamieszkanych 
(w tym dwie o powierzchni mniejszej 
niż 1 km kw.). 389 z nich to sterczące 
z wody skały, nigdy niezalewane mor-
ską wodą, a 78 to rafy, które okresowo 
tylko wynurzają się na powierzchnię. 
Zaledwie osiem wysp ma powierzchnię 
powyżej 100 km kw. Są to: Cres, Krk, 
Brač, Hvar, Pag, Korčula, Dugi Otok 
i Mljet. Na wszystkich są atrakcyjne 
miasta, a z lądem łączą je przeprawy 
promowe. Na niektóre, jak na przykład 
Krk, można przeprawić się mostami. 
Z każdego portu da się wypłynąć w rejs 
łodzią (np. jednodniowy), połączony ze 
sjestą i posiłkiem z owoców morza na 
„bezludnej” wyspie. 

Ozdobą urzeźbionego fantazyjnie  
wybrzeża są także półwyspy, wysuwa-
jące się jęzorami w morze. Największa 
jest położona na północy Istria, zaś na 
południu w profilu dalmackiego wybrze-
ża wyróżnia się Peljesac. 

Zatoki bogato urzeźbionego wybrzeża 
kontynentalnej i wyspiarskiej Chorwacji 
sprzyjają zakładaniu przystani i marin, 
których działa ok. 50 (www.yachting.hr), 
a jachtowe rejsy są fantastyczną alterna-
tywą stacjonarnego wypoczynku. Po-
klask publiczności wzbudziła możliwość 
nocowania w 11 efektownie usytuowa-
nych latarniach morskich (opis i zdjęcia 
obiektów na stronach www.adriagate.
com oraz www.uniline.hr. 
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Riwiera MakarskaSzlak PremužiciaSljemeMotovun

P O Z A  S E Z O N E M  Chorwację można również z powodzeniem odwiedzać wiosną i zimą, choćby w poszukiwaniu miejscowych smaków. 

JESIEŃ ZE SMAKIEM
Każdy z licznych regionów ma własne 
specjały i pasujące do nich trunki. Istria 
słynie też ze zbiorów trufli, przetwór-
stwa lawendy i produkcji oliwy. Podróże 
ze smakiem najlepiej odbywać jesienią. 
Szlaki mogą zaprowadzić nas do mało 
znanej kontynentalnej części Chorwa-
cji: do dzielonej z Węgrami Baranji na 
wschodzie kraju, której nazwa wywo-
dzi się zapewne od starosłowiańskiego 
słowa bara, oznaczającego bagno, do 
słynącej z dębowych lasów Sławonii 
oraz w interior Istrii, gdzie kilka malow-
niczych miasteczek (Motovun, Grožn-
jan) rozsiadło się na wzgórzach, wnosząc 
w atmosferę okolicy iście włoskie nuty.

CHORWACJA | CUDA NATURY | POZA SEZONEM
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WIOSNĄ TAKŻE W GÓRY
Rodząca się do życia przyroda, bogac-
two wapieniolubnej flory w należących 
do Gór Dynarskich pasmach Welebitu 
i Paklenicy oraz niezwykła fauna gór 
Risnjak w północnej części kraju za-
chwycą spragnionych nieuczęszczanych 
szlaków. Atutem wędrówek głównym 
grzbietem Welebitu są też fascynujące 
widoki na morze i wyspy, bo masyw 
opada zachodnimi, pozbawionymi lasów 
stokami wprost do morza. Efektowne to 
tym bardziej, że góry przekraczają wyso-
kość 1700 m. Godny uwagi jest tam szlak 
Premužicia (Premužićeva staza) o długo-
ści 57 km, którym zazwyczaj wędruje się 
z północy na południe, aby skorzystać 
z gościny w dużym schronisku Zavižan 
w początkowej części trasy (wznosi się 
na wysokości 1594 m, a górujący nad 
nim stożkowaty szczyt o takiej samej 

nazwie sięga 1678 m). Posezonowy pobyt 
w środkowej Dalmacji mogą uatrakcyj-
nić wycieczki w malownicze, wyrastające 
wprost z morza skaliste góry Biokovo, 
osłaniające skalistym parawanem Riwie-
rę Makarską. 

→  Informacje o schroniskach górskich 
w Chorwacji

     www.hps.hr

CHORWACJA ZIMĄ
Z ofertą typowo narciarskich krajów 
Chorwacja mierzyć się nie może – zimy 
nie są tu zbyt długie ani śnieżne. Jednak 
jest kilka miejsc, które można odwiedzić 
przy okazji niestereotypowego wypadu, 
z ośrodkiem Sljeme w masywie Medved-
nicy nieopodal Zagrzebia na czele. Trasy 
zjazdowe mają tam 4 km długości i są 
dośnieżane (www.sljeme.hr). 

Góry Welebit i Paklenica spodobają się 
z kolei amatorom narciarskich wędró-
wek. Leśne ostępy, głównie na wschod-
nich stokach Welebitu, przypominają 
nieco nasz Beskid Żywiecki, ale budowa 
geologiczna samych gór jest daleko 
bardziej urozmaicona. Znajdziemy tu 
raptem kilka schronisk, ale w konobach 
u ich podnóża można rozkoszować się 
smakiem ziołowych travaric i owocowy-
mi rakijami domowej roboty. 

Szata roślinna zmienia 
się wraz z porami roku, 
zaskakując pięknem 
zarówno w nadmorskiej, 
jak w kontynentalnej 
części kraju. 

http://croatia.hr/pl-PL
http://www.sljeme.hr/default.aspx?id=102
http://www.hps.hr/info/planinarske-kuce/


Park Narodowy Jezior Plitwickich

P A R K I  N A R O D O W E  Jest ich osiem. Chroni się w nich najcenniejszą faunę i florę, krajobrazy wybranych wysp, pasma górskie i jeziora. 

PN WYSP BRIOŃSKICH (BRIJUNI)
Archipelag 15 wysp rozlokowanych 
u południowo-zachodnich wybrzeży 
Istrii, nieopodal Puli. Są niezamieszkałe, 
a powierzchnia największej z nich (Veli 
Brijun) liczy 7 km kw. W otoczeniu dzi-
kiej przyrody znajdują się tu pamiątki 
przeszłości, zabytki z czasów rzymskich, 
bizantyńskich i średniowiecznych. 

PN KORNATÓW (KORNATI)
Park chroni 89 najciekawszych wysp 
archipelagu znajdującego się nieopodal 
wybrzeża, między Zadarem a Szybeni-

CHORWACJA | CUDA NATURY | PARKI NARODOWE
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św. Marii pośrodku większego z nich. 
Urzeczeni tym miejscem benedyktyni 
wznieśli na niej w XII w. opactwo. 

PN KRKA
Ochroną objęto dolny odcinek rzeki, 
od miejscowości Trosenj i Necven, po 
ujście do Adriatyku pod Szybenikiem. 
Krka przełamuje się przez wapienne 
skały, tworząc wąwóz i piękne wodospa-
dy, a w sąsiedztwie jej nurtu rozlewają 
się jeziora. W północnej części parku, na 
wyspie Visovac, wznosi się franciszkań-
ski klasztor, w południowej – rozlewa 
malownicze Prokljansko jezero.  

PN PAKLENICA
Park usytuowany w południowej części 
Welebitu jest mekką wspinaczy, a jego 
wizytówką – strzelista iglica skalna Ani-
ca. Ukształtowane zjawiskami krasowy-
mi skały kryją efektowne wąwozy Wiel-
ką i Małą Paklenicę oraz liczne jaskinie. 

PN RISNJAK
To zalesione pasmo górskie, rozciągające 
się na północ od Rijeki, otacza źródła 
rzeki Kupa. Góry są oddalone od Zatoki 
Kvarnerskiej o zaledwie 15 km. Dzikość, 
klimat oraz naturalne warunki geolo-

giczne sprawiają, że Risnjak jest ostoją 
licznych gatunków zwierząt, w tym 
niedźwiedzi brunatnych i rysi. Najwyż-
szy szczyt: Wielki Risnjak (1528 m). 

PN WELEBITU PÓŁNOCNEGO  
(SJEVERNI VELEBIT)
Do kluczowych atrakcji najwyższego 
pasma górskiego Chorwacji należą re-
zerwaty: Rożanski kuk i Hajdućki kuk. 
To naturalne ogrody botaniczne, w któ-
rych od wczesnej wiosny do późnej 
jesieni rozkwitają kolejne gatunki ro-
ślin, zmieniając barwy i nastrój okolicy. 
Miłośnicy speleologii znajdą tu jeden 
z najgłębszych systemów jaskiniowych 
świata (Lukina jama).  

PN JEZIOR PLITWICKICH  
(PLITVIČKA JEZERA)
Ikona nadadriatyckiego krajobrazu. 
Park jest piękny o każdej porze roku, 
bo zmieniają się kolory roślin, a pod 
wpływem temperatury cała sceneria – 
od imperium kwiatów po ogrody kró-
lowej śniegu. Lasy bukowo-jodłowe są 
ostoją zwierząt, m.in. niedźwiedzi. 

→  Parki narodowe Chorwacji: 
www.adriagate.com

kiem w Dalmacji. Ozdobą wielu z nich są 
klify, które na wyspach Klobučar, Mana 
i Rašip Veli sięgają 60–80 m wysokości. 
A że wyspy są skupione, pod wodą utwo-
rzył się skalny labirynt kuszący nurków. 

PN MLJET
Wyspa jest doskonale widoczna z Du-
brownika. Bujnie krzewi się tu roślin-
ność, a sosny tworzą gęsty las. Plaże są 
piaszczyste, zaś morska woda nieskazi-
telnie czysta. W granicach parku zajmu-
jącego północno-zachodnią część wyspy 
znalazły się dwa słone jeziora i wysepka 

http://croatia.hr/pl-PL
https://www.adriagate.com/Chorwacja-pl/Parki-Narodowe-Chorwacja
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Wzdłuż chorwackiego wybrzeża rozsiadły się barwne, 
gwarne miasta, z Dubrownikiem na czele. Są pełne  
zabytków, z historią sięgającą czasów antycznych. 

Skarby kultury
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Trogir

Pałac Dioklecjana w Splicie

W  S E Z O N I E  Chorwacka kultura tkwi korzeniami w starożytności, odzwierciedlając dzieje dwóch tysiącleci. 

CHORWACJA | SKARBY KULTURY | W SEZONIE

KRAJOBRAZY i klimat wschodniego 
wybrzeża Adriatyku urzekały już sta-
rożytnych. Jednego z rzymskich cesa-
rzy zachwyciły tak bardzo, że w Splicie 
wybudowano mu rezydencję. Wielokrot-
nie później rozbudowywana zmieniła 
wprawdzie oblicze, ale wciąż nazywa się 
ją Pałacem Dioklecjana. 

Położone nad morzem miasta żyły 
z handlu, a ich rozwój przebiegał po-
dobnie jak potężnej Wenecji, pod której 
wpływy się dostawały bądź z którą kon-
kurowały przez kilka stuleci. Pamiątką 
tamtych czasów są słynne lwy weneckie 
na murach Dubrownika, Korčuli, Zadaru, 
a nawet w ukrytym w interiorze Istrii 
malowniczym Motovunie. Symbolem 
jeszcze bliższego nam okresu jest Opa-
tija, kurort na wschodnim wybrzeżu 
Istrii, który pamięta czasy habsburskie. 
W wielu z tych miejsc do późna działają 
restauracje, a świeżymi owocami morza 
handluje się na licznych targowiskach.  

CHORWACKICH „miejsc, które trzeba 
zobaczyć” jest wiele. Z pewnością warto 
dla wspaniałych widoków odbyć niemal 
2-kilometrowy spacer murami Dubrow-
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nika. W Zadarze, mieście szczycącym się 
3 tysiącami lat historii, niezapomniane 
wrażenia pozostawi z kolei udział w let-
niej „Nocy księżyca w pełni” – wypełnio-
nym muzyką i tańcem dorocznym festy-
nie. Nie można ominąć starówki Trogiru, 
miasta nazywanego Małą Wenecją, 
wpisanego na listę UNESCO, ani Szybe-
nika położonego u ujścia rzeki Krka do 
morza. Warto też pamiętać o potężnym 
koloseum w Puli, na którego arenie 
odbywają się różnorodne spektakle, 
o bazylice z VI w. w Poreču, z doskonale 
zachowanymi bizantyńskimi mozaikami, 
oraz promenadzie w Opatii, która wije 
się wzdłuż skalistego kvarnerskiego wy-
brzeża Istrii przez 12 kilometrów. Na po-
ranny jogging jak znalazł. 

Złotym okresem w dziejach 
nadmorskiej Chorwacji są czasy,  
gdy w regionie rej wiodła Republika 
Wenecka, a miasta na Istrii i w Dalmacji 
podlegały jej bądź z nią konkurowały. 

http://croatia.hr/pl-PL


Motovun

P O Z A  S E Z O N E M  Język i obyczaje Chorwatów ukształtowały się pod wpływem różnych ludów i religii. 

CHORWACJA | SKARBY KULTURY | POZA SEZONEM

MIASTA WYBRZEŻA są atrakcyjne przez 
cały rok. Jednak przed sezonem i po nim, 
gdy kąpiel nie jest tak przyjemna jak 
w środku upalnego lata, lepiej odwiedzić 
kontynentalną część Chorwacji. 

Bezpośrednie połączenia lotnicze 
z Polski do Zagrzebia stawiają miasto 
na wysokiej pozycji wśród celów tak dziś 
modnych citybreaków. Niezbyt wielka, 
rozbudowywana na wzgórzach stolica 
Chorwacji ma trzy, usytuowane „piętro-
wo” zabytkowe centra. Wśród miejskich 
zabytków wyróżnia się katedra, której 
wnętrze, oprócz cennych dzieł sztuki, 
zdobią efektowne żyrandole. Stara ko-
lejka-winda wywozi wprost pod obronną 
wieżę Lotrščak. Każdego dnia w połu-
dnie pada z niej armatni wystrzał na 
pamiątkę wydarzeń z czasów tureckiego 
oblężenia. Miasto szczyci się też wyjąt-
kowymi ekspozycjami. Jedną, w Muzej 
Prekinutih Veza (www.brokenships.com), 
poświęcono złamanym sercom, a dru-
gą, w Muzeum Miejskim (www.zgc.hr), 
143 czarownicom palonym tu na sto-
sach, poczynając od 1360 r. 

Warto też wspomnieć o otoczonym 
nimbem najmroczniejszych wydarzeń 
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z czasów wojen na Bałkanach Vukova-
rze, który powoli zabliźnia rany. Jed-
nym z jasnych współczesnych akcentów 
są rejsy po Dunaju przeszkloną łodzią 
o smacznej nazwie Bajadera. 

W usytuowanym u zbiegu granic z Ser-
bią oraz Bośnią i Hercegowiną Iloku 
zachowały się z kolei wspaniałe zabytki 
z czasów, gdy ziemie te przechodziły 
z rąk węgierskich w tureckie, a potem 
były aż do końca I wojny światowej czę-
ścią habsburskiego imperium. Poznawa-

nie miasta i okolic jest tym przyjemniej-
sze, że powstają tu jedne z najlepszych 
win chorwackich. 

Wpływy węgierskie i tureckie w kultu-
rze kontynentalnej Chorwacji są bardzo 
wyraźne. Natomiast w nadmorskiej do-
minują włoskie. Zwłaszcza na Istrii, za-
mieszkałej w dużej mierze przez włoską 
mniejszość. Okres „po sezonie” to dobry 
czas, by odwiedzić Motovun i Grožnjan. 
Obie miejscowości rozsiadły się na góru-

W kulturze Chorwacji nadmorskiej 
najsilniejsze są wpływy włoskie, 
w kontynentalnej – przede wszystkim 
węgierskie, bałkańskie i tureckie. 

jących nad okolicą pagórkach, mnóstwo 
w nich zabytków, a okolica malownicza. 
W Motovunie, do którego nie można 
wjeżdżać samochodami, jest przy tym 
tylko jeden hotel – Kastel, na samym 
szczycie pagórka. Grožnjan zyskał mia-
no „miasta malarzy”, bo to miejscowość 
z artystycznymi pracowniami oraz ze 
sklepikami z rękodziełem, wyrobami 
z lawendy, oliwą, truflami i winem. Naro-
dowościową mozaikę da się zaobserwo-
wać na całym półwyspie. Na tablicach 
drogowych są napisy po chorwacku i po 
włosku. Oba języki mają urzędowy sta-
tus, ale, w niektórych miejscowościach, 

między innymi właśnie tu, w Grožnjanie, 
usłyszymy także specyficzny, istryjski 
dialekt, bo tak się składa, że włoska 
mniejszość stanowi w tym miasteczku 
większość. 

→  Szczegółowe informacje o kraju, regio-
nach i miastach dostępne są w licznych 
portalach oraz blogach, m.in.: 

    www.cro.pl

    www.adriagate.com

    www.chorwackie.pl

   www.mapachorwacji.pl

http://croatia.hr/pl-PL
http://www.cro.pl
https://www.adriagate.com/Chorwacja-pl/
https://www.chorwackie.pl
http://mapachorwacji.pl
https://brokenships.com
http://zgc.hr/en/
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Kuchnia Chorwacji odzwierciedla burzliwe dzieje 
niewielkiego kraju. Splatają się w niej tradycje bałkańskie, 
śródziemnomorskie, habsburskie, węgierskie i tureckie.  
Są tu owoce morza, wędliny i sery, a deserów  
nie powstydziliby się wiedeńscy cukiernicy. 

Rozkosze stołu

http://croatia.hr/pl-PL


listnej koniczyny), długo wędzi, a na ko-
niec suszy. Na kiszce pojawia się wtedy 
pleśń, która nadaje specyficzny aromat. 
To przysmak na wyjątkowe okazje. Tra-
dycyjnie podaje się go 29 sierpnia. 

PAŠKI SIR
Sery, zwłaszcza owcze, zwykliśmy koja-
rzyć z terenami górskimi, a ten pochodzi 
z wyspy. Pag jest tak skąpo porośnięty 
roślinnością, że trudno się nadziwić, 
jak owce mogą się tam wyżywić. Smak 
sera z Pagu jest efektem tej specyficznej 
diety, a niewielka siłą rzeczy produkcja 
podnosi atrakcyjność i cenę przysmaku. 

TRUFLE
Zbiera się je na Istrii – półwysep jest, 
obok włoskiego Piemontu i francuskiego 
Périgueux, kluczowym regionem, skąd 
pochodzą te bodaj najdroższe grzyby 

Kulen

Blitva (botwina) z ziemniakami

Trufle

Zważywszy na niewielkie terytorium Chorwacji, wprost fenomenalna jest tu różnorodność regionalnych potraw. 

ZACZNIJMY od czegoś niezbyt ciężkiego. 
Serwowane w Chorwacji zupy (juha) 
są najczęściej lekkimi wywarami, choć 
spotyka się też ostrzejsze w smaku pro-
pozycje, jak minestra zagęszczona serem 
w typie parmezanu. Górskie wpływy 
reprezentuje polewka z jagnięciny, a bli-
skość morza – zupa rybna, chociaż jej 
inną wersję, przyprawioną na węgierską 
modłę papryką, serwują także nad Dra-
wą i Dunajem. 

Nad morzem, w Dalmacji, na Istrii 
i wokół Zatoki Kvarnerskiej w menu 
dominują owoce morza. Łowione w czy-
stych wodach przybrzeżnych cieszą się 
opinią najlepszych nad Adriatykiem. 
Godne najwyższej uwagi są dania, w któ-
rych królują pieczone na ruszcie ryby: 
leszcz, leszcz złoty, okoń morski, czer-
wony smok morski czy – ceniona nieco 
niżej, a więc tańsza – sola. 

W interiorze przeważają dania mię-
sne: szaszłyki, małe porcje zmielonego 
grubo mięsa ulepione w kształcie cygara 
(čevapčiči) czy paszteciki nadziewane 
mięsem lub serem (kiflice). Różne rodza-
je mięsa bywają ukryte pod nazwą peka, 
pochodzącą od przykrywy, pod którą 
się je opieka. Popularna w wielu miej-
scach stała się pašticada – gotowany na 
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na świecie. A wszystko za sprawą lasów, 
w których są dęby, topole, lipy, leszczy-
ny, graby i buki, przy których korze-
niach cenne grzyby rosną najchętniej. 
Niegdyś w Europie nazywano je „czosn-
kiem bogaczy”. Dzisiaj wciąż pozostają 
towarem luksusowym (cena kilograma 
sięga 25 tys. zł). Na Istrii, w Livade, 
ma siedzibę jedna z najważniejszych 

wolnym ogniu gulasz wołowy, często 
podawany z kluskami podobnymi do 
kopytek. Ciekawe są też serwowane za-
zwyczaj podczas uroczystości weselnych 
ciasta faszerowane mięsem i warzywami. 
Ponadto z rejonów górskich pochodzą 
ser basa oraz kajmak – śmietana z goto-
wanego mleka, solona i przechowywana 
w drewnianych beczkach. 

Właściwie każdy region ma swoje 
flagowe przysmaki, w tym kilka luksuso-
wych (dość drogich):

KULEN
Rarytas z kontynentalnej części kraju. 
Mielone, lekko sfermentowane mię-
so wieprzowe przyprawia się papryką 
i czosnkiem, ugniata ręcznie i wypełnia 
nim świńską kiszkę, ściska sznurkiem 
(plastry kulenu mają potem kształt trój-

w Chorwacji firm zbierających i konfek-
cjonujących trufle – Zigante. W firmowej 
restauracji dodają ów rarytas do perfek-
cyjnie przyrządzonych potraw. 

PRŠUT
Suszona szynka wieprzowa. Podobień-
stwo – nawet w nazwie – do włoskiego 
prosciutto nie pozostawia wątpliwości 
co do bliskich związków kulturowych 
obu krajów. 

http://croatia.hr/pl-PL


Kolorowy stragan  
z chorwackimi przysmakami

Pinca

Dogodne warunki upraw i wpływy różnych kultur zaowocowały w Chorwacji upodobaniem do słodyczy i różnorodnością trunków. 

CO I GDZIE NA DESER
Wśród deserów pierwsze skrzypce grają 
naleśniki (palačinke), a w okresie kar-
nawału – słodkie, smażone w głębokim 
tłuszczu hroštule. Jada się też cięższe 
ciasta, zwłaszcza w okresie Wielkanocy. 
Należy do nich pinca (sirnica), symbo-
lizująca koniec Wielkiego Postu sycąca 
bułeczka, którą często zdobi krzyż wy-
rżnięty nożem przed pieczeniem. 

Gdzie warto szukać chorwackich sma-
kołyków? W stolicy sławą cieszą się 
kawiarnie Vincek (www.vincek.com.hr). 
Ich sztandarowe wyroby powstają na ba-
zie jadalnych kasztanów. Innym smako-
łykiem są makroni – chrupiące markizy 
z kremu czekoladowego z migdałami lub 
owocową marmoladą w środku. 

W Osijeku z deserów słynie kawiarnia 
hotelu Waldinger (www.waldinger.hr). 
Mieści się we wnętrzach secesyjnej ka-
mienicy, nazwą zaś upamiętnia miejsco-
wego malarza Adolfa Ignjo Waldingera. 

W Dubrowniku na deser najlepiej wy-
brać się kolejką linową (www.dubrovnik-
cablecar.com) na wzgórze Srđ (415 m). 
Roztacza się stamtąd wspaniały widok. 
By cieszyć nim oczy, wystarczy zasiąść 
z filiżanką kawy na tarasie restauracji-
-baru Panorama. 

CHORWACJA | ROZKOSZE STOŁU
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WINA, RAKIJE, TRAVARICE
Wznosząc toast, wypowiemy sakramen-
talne: Zdravlje! Chorwacja jest krajem 
kultury śródziemnomorskiej, więc do 
jedzenia pije się głównie wino. Lokalne 
szczepy są przeważnie białe, jednak pod 
wpływem ogólnoświatowej mody wzra-
sta produkcja win czerwonych. Ze wzglę-
du na ciepły klimat przyjęło się pijać 
w dzień wina rozcieńczone wodą. W po-
łudniowej części kraju takim napojem 
jest bevanda, a w północnej – gemišt. 

W Chorwacji można wyróżnić dwa 
style winiarskie: nadmorski i konty-
nentalny. Wina z interioru są delikatne, 
bardziej orzeźwiające i łagodne, te znad 
Adriatyku – cięższe, pełne temperamen-
tu i mocniejsze (warto mieć w pamięci 
takie nazwy jak: będący dumą Chorwacji 
Dingač, nieco lżejszy Postup czy orzeź-
wiający, różowy Opol). Chorwaci szczycą 
się też lokalnymi odmianami winorośli, 
takimi jak graševina, žlahtina, plavac 
mali, grk czy vugava. 

Winem deserowym, a zarazem do-
skonałym aperitifem, jest pochodzący 
z Dalmacji Prošek. Z kolei tradycyjnymi 
twardymi alkoholami są owocowe rakije 
oraz wyrabiane z ziół, mocne i wytraw-
ne, travarice. 

http://croatia.hr/pl-PL
http://www.vincek.com.hr
http://waldinger.hr
http://www.dubrovnikcablecar.com


Miejscowe czy międzynarodowe, najczęściej  
muzyczne imprezy dowodzą niezbicie, że Chorwaci 
uwielbiają tańczyć i śpiewać – krótko mówiąc  
– bawić się przy jedzeniu i winie. 

Zabawy czas Cest is d’Best

➡ Styczniowe VINKOVO U ILLOKU przeła-
muje stereotypowe wyobrażenie łączące 
imprezy winiarskie z winobraniem (odby-
wającym się u schyłku lata lub jesienią). 
22 stycznia jest okazją do uroczystego 
rozpoczęcia prac winiarskich. Dokonuje się 
wtedy pierwszych cięć krzewów, błogosławi 
winnice, a potem bawi, rozkoszując sma-
kiem potraw i win przez całą noc. 

➡ W połowie maja w Poreču na Istrii odby-
wa się VINISTRA – międzynarodowa wysta-
wa win i winiarskich akcesoriów. Impreza 
przyciąga miłośników szlachetnego trunku 
i dobrej kuchni, kusząc potrawami przygo-
towanymi przez światowej sławy kucharzy.  
www.vinistra.com

➡ Na przełomie maja i czerwca w Zagrze-
biu występują uliczne teatry, odbywają 
wydarzenia z pogranicza sportu i rekreacji 
oraz – oczywiście – koncerty. Uliczny festi-

CHORWACJA | ZABAWY CZAS
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wal CEST IS D’BEST ma już ugruntowaną 
międzynarodową renomę. Organizowany 
od 1997 r. jest wielkim ulicznym świętem 
chorwackiej stolicy. 
www.cestisdbest.com

➡ Także u progu lata (5–6 czerwca 2017) 
w maleńkim Motovunie na półwyspie Istria 
odbywają się DNI OLBRZYMA JOŽE (DANI 
VELOG JOŽE). Legenda mówi, że opiekował 
się mieszkańcami, a gdy zło się rozpleniło, 
wyrwał dąb z korzeniami i zamiatał nim 
niczym miotłą, dopóki go bez reszty nie 
usunął. Z okazji imprezy powstaje co roku 
wielka słomiana kukła, która, pozostawio-
na po zabawie pod murem jednej z baszt, 
przez cały rok odstrasza niedobrych ludzi.  
www.tz-motovun.hr

➡ Konkurentem Dni Olbrzyma Jože może 
być FESTIWAL KAROLA MAYA w Starigra-
dzie-Paklenicy (4–11 czerwca 2017). Orga-

nizatorzy honorują niemieckiego pisarza, 
autora przygód wodza Apaczów Winnetou, 
nawiązując do faktu, że w plenerach Pakle-
nicy filmowano jego przygody. 
www.rivijera-paklenica.hr/en/winnetou

➡ FESTIWAL BAJEK w Ogulinie (10–12 
czerwca 2017) poświęcony jest pamięci 
chorwackiej bajkopisarki Ivany Brlić Mažu-
ranić, która tu się urodziła. Do miasta za-
praszane są wtedy grupy teatralne, pisarze 
i muzycy, organizowane są liczne warsztaty 
dla dzieci. To także dobra okazja, by od-
wiedzić multimedialny Dom Bajek Ivany. 
www.tz-grada-ogulina.hr/zavicaj-bajke

➡ Pod koniec czerwca (19–21) dobrą, także 
rozrywkową muzyką rozbrzmiewają okolice 
Zagrzebia. Podczas FESTIWALU INMUSIC 
koncerty organizowane są na pełnych zie-
leni wysepkach na jeziorze Jarun. 
www.inmusicfestival.com

➡ Niedługo potem, bo 26–30 czerwca 2017, 
muzyczna zabawa odbywa się także koło 
Novalji na wyspie Pag, na plaży Zrće, gdzie 
na sześciu scenach koncertuje zawsze po-
nad 100 DJ-ów. Festiwal HIDEOUT skiero-
wany jest do fanów muzyki elektronicznej.  
www.hideoutfestival.com

➡ Festiwalowa amplituda podnosi się 
na naprawdę wysoki poziom jesienią, kie-
dy nadchodzi czas klapy. Przeglądów tej 
tradycyjnej muzyki i śpiewu jest wiele, ale 
najważniejsze to: październikowy CHOR-
WACKI FESTIWAL ŚPIEWU I MANDOLINY 
w Opatii (www.festival-klapa.com) oraz 
grudniowy FESTIWAL KLAP DALMATYŃ-
SKICH w Omišu (www.fdk.hr). 

→  Kalendarz masowych imprez odbywa-
jących się w Chorwacji znajduje się na 
stronie: 

    www.croatia.hr

http://croatia.hr/pl-PL
http://www.vinistra.hr
http://www.cestisdbest.com
http://www.tz-motovun.hr
http://www.rivijera-paklenica.hr/en/winnetou
http://www.tz-grada-ogulina.hr/zavicaj-bajke
https://www.inmusicfestival.com
https://www.hideoutfestival.com
http://www.festival-klapa.com
http://fdk.hr
http://www.croatia.hr/en-GB/Activities-and-attractions/Events


 
JAK DOJECHAĆ
Korzystając z połączeń lotniczych
Sezon na Chorwację przypada 

na miesiące kwiecień–październik. 

Siłą rzeczy połączenia lotnicze są 

wówczas droższe, a o bilety trud-

niej. Z Polski latamy najczęściej 

do Zagrzebia lub Dubrownika. 

Ale w Chorwacji funkcjonują rów-

nież lotniska w Bracu, Puli, Rijece, 

Splicie, Zadarze, rejsy zaś obsłu-

gują m.in.: LOT, Ryanair, easyJet, 

Croatia Airlines. 
Samochodem
Dojazd można rozplanować na 

wiele sposobów. Najszybciej i naj-

wygodniej jest jednak korzystać 

z autostrad, tyle że jest wtedy naj-

drożej, bo zarówno na Węgrzech, 

jak i na Słowacji trzeba wykupić 

winietę (oba kraje wprowadziły 

już system elektroniczny). Auto-

strady w Chorwacji opłaca się tak 

jak we Włoszech – na bramkach. 

Aktualne ceny opłat drogowych: 

www.e-chorwacja.info. 

PODRÓŻOWANIE NA MIEJSCU
Choć powierzchnia Chorwacji jest 

niewielka, to jednak część konty-

nentalna jest mocno rozciągnięta 

równoleżnikowo, a nadmorska 

południkowo. Wyspy są połączone 

z lądem głównie przeprawami pro-

mowymi. 

Przykładowe odległości:
• Osijek–Dubrownik (przez Bośnię 

i Hercegowinę – konieczny jest 

paszport, problemów z przejazdem 

nie ma): 500 km

• Osijek–Pula (na Istrii): 600 km

• Rijeka–Dubrownik: 550 km

Na miejscu można korzystać z po-

łączeń autobusowych i kolejowych. 

Na wyspy, oprócz promów, da 

się także dostać łodziami – prze-

woźników znajdziemy bez trudu 

w każdym z portów rybackich. 

Czartery jachtów można załatwić 

już w Polsce, trzeba tylko pamię-

tać, że żeby pływać samodzielnie 

po wodach Chorwacji, potrzebne 

są potwierdzone uprawnienia dla 

szypra – konieczne kursy zapewnia 

i procedury przeprowadza Polski 

Związek Żeglarski: www.pya.org.pl. 

Z BIUREM CZY INDYWIDUALNIE
Wiele biur organizuje wczasy 

i objazdówki po Chorwacji. Mod-

na staje się turystyka zdrowotna. 

Trzeba jednak pamiętać, że do-

wożone autokarami liczne grupy 

korzystają najczęściej z dużych, 

usytuowanych blisko morza hoteli. 

Dysponują one zazwyczaj wieloma 

miejscami i o kameralnej atmosfe-

rze nie ma w nich mowy. Tę moż-

na znaleźć, korzystając z bardziej 

wyrafinowanej oferty noclegowej. 

Ze wszech miar godne polecenia 

są konoby. To kwatery prywatne, 

podobne do naszych agrotury-

stycznych, choć zdarzają się wśród 

nich także wygodne, malowniczo 

położone pensjonaty. Ogromnym 

walorem noclegów w konobach są 

bezpośrednie kontakty z gospoda-

rzami i tradycyjna kuchnia, bo po-

trawy są przez nich przygotowywa-

ne z miejscowych produktów. Tego 

nie znajdziemy w dużych, nawet 

eleganckich hotelach. 

DOKUMENTY
Chorwacja należy do UE, więc na 

pobyt do 90 dni wystarczy dowód 

osobisty. Dobrze jest też wyrobić 

kartę EKUZ. 

WALUTA
Kuna (HRK), która dzieli się na 

100 lip, jest względnie stabilną wa-

lutą. 1 HRK to 0,58 PLN. 

Bankomaty są w miastach i ku-

rortach. Nie ma problemu z płat-

nością kartami. Najtańsze zakupy 

zrobimy w marketach typu Stude-

nac, Konzum, Tommy czy Ribica. 

Drożej jest w sezonie, w sklepi-

kach przy plażach i w miejskich 

centrach. Poziom cen w Chorwacji 

jest nieco wyższy niż w Polsce. 

KLIMAT
Chorwacja dzieli się wyraźnie na 

część kontynentalną i nadmorską. 

W części kontynentalnej pogoda 

zmienia się podobnie jak w Polsce, 

choć temperatury są o kilka stopni 

wyższe niż u nas. Klimat nad mo-

rzem jest generalnie łagodniejszy, 

podobny do innych krajów śród-

ziemnomorskich. Wieją tam jednak 

silne wiatry typu fenowego. 

W regionach oddalonych od mo-

rza, im dalej na wschód, tym po-

goda bardziej kapryśna i dokucz-

liwa, gdyż temperatury są niższe, 

a opady większe i niebo potrafi się 

zasnuwać chmurami na długo. 

Przeglądając uśrednione dla 

całego kraju dane, trzeba uwzględ-

niać tę specyfikę, a plany wypo-

czynkowe konfrontować z informa-

cjami z poszczególnych regionów, 

na przykład korzystając z tabel na: 
www.travelplanet.pl.

CHORWACJA | INFORMATOR
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Praktyczne informacje

http://croatia.hr/pl-PL
http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/
http://e-chorwacja.info/oplaty-drogowe-w-drodze-do-chorwacji/
http://www.travelplanet.pl/przewodnik/chorwacja/temperatury/
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