
CHORWACJA

Chorwacja to kraj położony na południu Europy, nad Morzem Adriatyckim i jest jednym z 
najmłodszych państw w Europie. Ze względu na swoją burzliwą historię, zarówno tą starszą, jak i 
przez niedawne wydarzenia, Chorwacja przesycona jest wieloma skrajnościami. Kultura, ludność i 
panujące zwyczaje różnią się od siebie znacznie, zarówno przy porównaniu regionów północnych z 
południowymi, a także wschodnich z zachodnimi. Bardzo długa linia brzegowa, mnogość wysp, 
potężne masywy górskie i rozległe równiny to idealne podstawy na stworzenie turystycznego raju i 
szansę tą Chorwaci wykorzystali idealnie. Znajdziemy tutaj niezliczoną ilość miejsc, gdzie będziemy 
zachwycać się widokami, szumem morza, ale nie zabraknie także atrakcji dla tych, które uwielbiają 
wszelaką aktywność fizyczną: wspinaczki, spacery, sporty wodne i ekstremalne. Chorwacja ściąga 
także w swoje zakątki szerokie grono żeglarzy, pływających od wyspy do wyspy wraz z przerwami 
na nurkowanie pośród lazurowego morza. 

Chorwacja - Dalmacja Północna

Dalmacja Północna rozciąga się na południe od Zatoki Kvarnerskiej, aż za Szybenik. Region ten w 
przeszłości  został  wyniszczony  przez  wojnę  i  dopiero  powoli  się  odbudowuje,  starając 
ukierunkować się na turystykę. Ma ku temu dobre perspektywy, ze względu na liczne, ciekawe i 
historyczne miejscowości, a w tym największą z nich - Zadar. Godne uwagi są również dwa Park 
Narodowe: Krka oraz Kornaty. Ten pierwszy skrywa oszałamiające widoki złożone ze skał, uskoków, 
wąwozów i wodospadów. Kornaty z kolei to archipelag w większości niezamieszkanych i jałowych 
wysp, które są oazą spokoju dla żeglarzy.

Co warto zobaczyć w Dalmacji Północnej:

• Nin -  to  niewielka  miejscowość,  którą  turyści  odwiedzają  ze  względu  na  występujące  
nieopodal błotne równiny, gdzie można zażyć leczniczych kąpieli.

• Park Narodowy Krka - jest przepięknym obszarem, przeciętym rzeką Krka oraz licznym  
wąwozami i wodospadami. Liczne szlaki i drewniane pomosty umożliwiają zwiedzającym na  
doskonałe obejrzenie tych rajskich widoków.

• Szybenik - to miasto powoli budujące swoją pozycję wśród turystycznych miejscowości.  
Znajdziemy tutaj charakterystyczne, średniowieczne uliczki i niskie zabudowy. Najciekawszą  
atrakcją w mieście jest Katedra Szybenicka.

• Wyspy  Kornaty -  składają  się  z  około  150  wysp  i  wysepek.  Większość  z  nich  jest  
niezamieszkana i  jałowa, jednak tworzą one idealne warunki  dla żeglugi  i  pływania, co  
idealnie wykorzystują amatorzy tego rodzaju rozrywki.

• Wyspy Zadarskie - archipelag ponad 300 wysp, w tym kilku zamieszkanych. Największą z  



nich jest Dugi Otok, ciągnący się na ponad 50 kilometrów wzdłuż chorwackiego wybrzeża.
• Zadar -  główne  miasto  regionu,  odbudowane  po  wojnie,  przekształca  się  w  ciekawy  

ośrodek  turystyczny.  Pomiędzy  miejskimi  murami  i  bramami  znajdziemy  wiele  
sympatycznych kawiarnii  i  restauracji,  a  także dużo ciekawych miejsc,  ulic,  kościołów i  
muzeów.

Chorwacja - Dalmacja Środkowa

Dalmacja Środkowa to jeden z regionów najczęściej wybieranych przez turystów jako cel urlopu, 
na który trzeba przeznaczyć kilka tygodni, aby poznać wszystkie jego atrakcje i ciekawostki.

Główną  miejscowością  tej  części  Dalmacji  jest  Split  -  bardzo  dobry  węzeł  komunikacyjny,  a 
zarazem  skarbnica  zabytków.  Wzdłuż  wybrzeża  znajdziemy  wiele  miasteczek,  do  których  nie 
dotarła  wojna,  przez  co  zachowały  swój  oryginalny  charakter.  Dalmacja  Środkowa  to  także 
mnóstwo  ciekawych  wysp.  W  swoje  progi  ściągają  one  rzesze  żeglarzy,  a  także  amatorów 
nurkowania.  Będąc  w  Dalmacji,  obowiązkowo  należy  także  spróbować  tradycyjnej  kuchni 
chorwackiej, w tym dań przyrządzonych z ryb oraz owoców morza.

Co warto zwiedzić w Dalmacji Środkowej:

• Brela -  jeden  z  najładniejszych  ośrodków  turystycznych  na  Riwierze  Makarskiej.  
Znajdziemy tutaj bardzo ładne, ale niestety kamieniste plaże oraz rosnące w ich wzdłuż  
lasy sosnowe.

• Makarska -  przepiękna miejscowość  Riwiery  Makarskiej,  której  uroku oprócz  czystego  
morza, nadają bajeczne góry Biokovo

• Solin -  położonone  jedynie  5  kilometrów  od  Splitu,  ruiny  rzymskiej  miejscowość.  
Zwiedzając ruiny warto wybrać się do miejscowego muzeum oraz obejrzeć akwedukt, który  
doprowadzał wodę do Pałacu Dioklecjana w Splicie.

• Split - jest największym miastem w całej Dalmacji z wieloma zabytkami zachowanymi w  
bardzo dobrym stanie. Szczególnym polecenia są: Pałac Dioklecjana, Katedra Św. Dujama,  
Perystyl czy Złota Brama.

• Trogir - przepiękne, średniowieczne miasteczko z budynkami pochodzącymi z XIV i XV  
wieku, które jest idealnym miejscem na romantyczne spacery po wąskich, starych ulicach i  
uliczkach.

• Wyspa Biševo - turyści obierają ja za cel swojej podróży głównie z powodu istniejącej  
tam  idyllicznej  Błękitnej  Jaskini/Groty(Modra  Špilja)  oświetlonej  bardzo  intensywny,  
błękitnym światłem.

• Wyspa Brač -  trzecia pod względem wielkości  wyspa w Chorwacji.  Słynie ona przede  
wszystkim z malowniczego Złotego Przylądka (Zlatni Rad), ale oprócz tego posiada także  
wiele innych, przepięknych i ciekawych miejsc.

• Wyspa Mljet -  rzadko odwiedzana, ale warta polecenia z uwagi na fantastyczne, dwa  
jeziora otoczone bujnymi lasami w Parku Narodowym Mljet.

• Wyspa  Hvar -  inaczej  zwana  lawendową  wyspą,  oferuje  szeroką  gamę  atrakcji.  
Znajdziemy tutaj zarówno wysokie pasma górskie, gęsty lasy, ale największą wizytówką jest  
położone na wzgórzu miasto Hvar, wraz z górującą nad nim hiszpańską twierdzą.

• Wyspa Vis - ze wszystkich wysp Chorwacji jest najbardziej oddalona od stałego lądu. W  
przeszłości była strefą wojskową, dzisiaj jest dostępna dla turystów, mogących podziwiać  
jej diametralnie odmienny charakter tj. ostre, niebezpieczne i groźnie wyglądające skaliste  
góry.



Chorwacja - Informacje praktyczne

Język:

Językiem  urzędowym  w  Chorwacji  jest  język  chorwacki,  chociaż  w  zależności  od  regionu, 
dodatkowym  językiem  może  być  serbski,  włoski  i  węgierski.  W  większości  miejscowości  
turystycznych bez problemów można porozumieć się w języku angielskim.

Czas lokalny:

W Chorwacji obowiązuje identyczny czas jak w Polsce.

Elektryczność:

Napięcie w sieci wynosi 220 V.

Wizy i paszporty:

Wszyscy cudzoziemcy w Chorwacji mają obowiązek posiadania ważnego paszportu, jednak z racji 
niedługiego przystąpienia do Unii Europejskiej, Chorwaci zezwalają na wjazd obywateli Unii jedynie 
na podstawie dowodu. 

Przepisy celne:

Do Chorwacji można wwieźć ze sobą:

- do 200 papierosów,

- 50ml perfum

- 2 litry wina

- 1 litr alkoholu wysokoprocentowego

Waluta i ceny:

Waluta w Chorwacji jest kuna - skrót kn(HRK). 1 złoty to około 2,1 kuny, w zależności od kursu. W 
wielu miejscach można także zapłacić w Euro.

Większość towarów jest trochę droższa niż w Polsce, jednak wiele z nich ceny ma porównywalne.



Przybliżone ceny:

- chleb - 5kun

- kawa - 6 kun

- piwo 0,5 - 12-15 kun

- gałka lodów - 2-4 kun

- pizza - 30-40 kun

Chorwacja - Bezpieczeństwo

Turyści przebywający w Chorwacji zdecydowanie mogą czuć się bezpiecznie. Według europejskich 
statystyk poziom przestępczości w Chorwacji, należy do najniższych na całym kontynencie. Warto 
także  dodatkowo  nadmienić,  że  napady  na  turystów  pojawiają  się  niezwykle  rzadko.  Należy 
oczywiście przestrzegać podstawowych zasad, aby nie sprowokować zaistnienia niebezpiecznych 
sytuacji tj. nie spędzać samemu czasu w ustronnych miejscach, nie pozostawiać drogocennych 
rzeczy w widocznym miejscu(np. aucie) itp.

W razie konieczności wezwania policji, należy skorzystać z numeru alarmowego - tel. 92

Polskie placówki w Chorwacji:

Ambasada RP - Zagrzeb
Krležin gvozd 3, 10000 Zagreb
tel. (00385-1) 48-99-444
fax (00385-1) 483-45-77

e-mail: zagrzeb.amb.sekretariat@msz.gov.pl
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