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Az Élményfüzet másolása, terjesztése
valamint online és nyomtatott formában
való közzététele részben vagy egészben
csak a főszerkesztő engedélyével
lehetséges. A teljes tartalom szerzői jogi
védelem alatt áll.
Copyright Dobránszky Attila 2018. Minden
jog fenntartva.
Ez az Élményfüzet legnagyobb
körültekintésünk ellenére sem tökéletes.
Kérjük jelezd, ha pontatlanságot, hibát
találsz. A programokkal kapcsolatos
észrevételeidet szívesen fogadjuk!
A kiadvány szerkesztője nem szervezője és
nem közvetítője a kirándulásoknak,
szabadidős programoknak.
Szabadidős programok árai:
https://tinyurl.hu/DYLM/

Köszöntünk
Észak-Dalmáciában
Horvátország Európa legszebb,
legváltozatosabb nyaralóhelye.
Zadar és Vir sziget közelében 4
nemzeti parkot fedezhetsz fel, a
horvát tengerpart leghosszabb
egybefüggő homokos
tengerpartján napozhatsz, és
vadregényes, rejtett partokon
fürödhetsz távol a nyüzsgéstől.
Fedezd fel az Adria legszebb
szigetvilágát hajóról vagy a
levegőből, fürödj a Krka
Vízesésnél vagy a Zrmanja folyó
szurdokvölgyében a Velebit
hegység lejtői között.
Fotózd le Dalmácia titkos
helyeit, sétálj egyet Zadar
óvárosában, ezeréves történelmi
emlékek között.

Kóstold meg Dalmácia helyi
ételeit, jellegzetes italait Zadar
óvárosi piacán, jellegzetes borait
a város közelében található
borászatok egyikében.
Érezd magad otthon a horvát
tengerparton,
válogass kedvedre
szabadidős programokból, amit
már számtalan vendégünk
kipróbált (és persze mi is), és jó
szívvel ajánlunk Vir szigetre és
Zadar környékére érkezőknek.
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Információ szabadidős
programokról Vir szigeten:
Villa Dobra Family
Apartmanház:
23234 Vir, Stari put 161/A
Villa Dobra Holiday
Apartmanház:
23234 Vir, Miljkovica 18. utca 6.
szám
Szabadidős programok árai:
https://tinyurl.hu/DYLM/

Élmények az Adrián
Partnereink

Magyarország:

Horvátország:

ENC kütyü: noroaming.hu

Zadari városnézés: Art & Nature Travel, Sime Botica

Utasbiztosítás: Biztosítás.hu

Kornati és Telascica, valamint Sakarun hajókirándulás: Arbiana
tours

Dalmácia illata:
Marcsiszappan.hu /
magicherb.eu

Krka és Plitvicei Nemzeti Park - Egynapos kirándulások és
transzferek: Romeo & Juliet Travel Agency, Tereza Radosevic
Kis létszámú hajókirándulások: Archipelago Tours Zadar
Szállás partnereink:
Villa Dobra Family (Élménypont*), Villa Dobra Holiday
(Élménypont*), Coral Apartman, Marina Apartman, Krisztina
Apartman, Palma Apartman, Sabina Apartman, Kurevija Apartman,
Anton Apartman, Barica Apartman, Devunic Apartman, Kuduz
Apartman, Ivana Apartman, Rosi Apartman, Sun Apartman
* Az Élménypontokról a 31. oldalon írunk részletesen
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Milyen az időjárás
Dalmáciában?
Hőmérséklet
Temperature

Hónapok
Months

Átlag
hőmérséklet
Normal

Legmelegebb
Warmest

Leghidegebb
Coldest

Precipitation
Esős napok
száma a hónapban
átlagosan Normal

Január
January

7.4°C

10.0°C

5.1°C

9

Február
February

8.1°C

11.0°C

5.6°C

8

Március
March

10.4°C

13.4°C

7.6°C

8

Április
April

13.9°C

17.4°C

10.8°C

8

May
Május

18.4°C

22.4°C

15.1°C

6

June
Június

22.4°C

26.5°C

18.6°C

6

July
Július

25.4°C

29.8°C

21.4°C

3

Augusztus
August

25.2°C

29.2°C

21.1°C

4

September
Szeptember

21.4°C

25.1°C

18.0°C

5

October
Október

16.9°C

20.0°C

14.1°C

7

November
November

12.2°C

14.9°C

9.7°C

10

December
December

8.7°C

11.2°C

6.4°C

10

Tabular view for temperature and precipitation per month

Adatok forrása: https://www.yr.no/place/Croatia/Zadar/Zadar/statistics.html
az adatokat a Splitben telepített meteorológiai mérőállomás szolgáltatta. Az adatok részletes magyarázata a fenti linken
olvasható
6

Hajókirándulások

c Dobránszky Attila 2018

Hajókirándulás
Vir sziget körül
Családi kirándulás Vir sziget
körül
Ezen a hajókiránduláson a
kapitányon kívül csak Te és
családod lesz a hajón, nem kell
másokhoz alkalmazkodni.
Az apartmanház közelében
található kikötőből indulunk és
ide érkezünk vissza. Először a vár
közelében állunk meg (itt nem
kötünk ki, csak egy pár fotó
erejéig állunk meg).
Ezután a sziget délnyugati
végében található világítótorony
melletti homokos, csendes kis
öblöt vesszük célba, ahol a víz
sekély, lassan mélyül és
kisgyerekek is tudnak fürödni,
búvárkodni.
A második megállóhely a
lakatlan sziget, ahol egy kis
földnyelven horgonyzunk le, ahol
a sekély víz melegebb, mint más
strandokon.

fotó: adrialine

Olyan partokon állunk meg,
ahová csak hajóval lehet eljutni,
ezért csendesebb, mint a sziget
többi strandja. Ezeken a
partokon nem ritka, hogy rajtunk
kívül senki sincs ... főleg kora
nyáron és szeptemberben.
A hajótúra délelőtt és délután
indul, érkezéskor érdemes előre
lefoglalni a helyed. Ha inkább
saját magad fedeznéd fel a
környéket, szintén helyben, az
apartmanháznál fél napra vagy
egész napra bérelhetsz tengeri
kajakot.

- csak a család és a kapitány
hajózik, nem kell másokhoz
alkalmazkodni
- rejtett öbölben is
megállunk, ami nem
közelíthető meg autóval
- a várostól távolabbi öbölben
a víz még tisztább, ideális
hely búvárkodásra is
- a túra során akár delﬁneket
is láthatunk
- kicsi gyerekek is részt
vehetnek a hajókiránduláson

Naplemente a tengerről a
Calypso fedélzetén (opció
vagy különálló program)
Kora este kihajózunk a déli
öbölből, és megnézzük a
naplementét a tengerről
egy pohár pezsgő vagy bor
kíséretében
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fotó: adrialine

Szigetvilág
útikalauz

A Zadar környékén található
több, mint 100 kisebb nagyobb sziget
a Földközi-tenger legzegzugosabb része

Köszöntünk az
Arbiana fedélzetén
A Zadar környéki szigetvilág különleges
adottságai és természeti értékei miatt
1980 óta védett terület.
A Szigetvilág az egész horvát
tengerpart és az Adria legtagoltabb
része - mintegy 320 négyzetkilométeren
majdnem 150 kisebb nagyobb sziget
található.
Hogy pontosan hány szigetet
számlálhatunk össze itt? A pontos
számot illetően még a geológusok
között sincs teljes egyetértés, hiszen a
szigetek egy része inkább csak zátony.
A szigetvilág a jégkorszak végén jött
létre amikor az olvadó jég megemelte a
tengerszintet és a völgyek helyén
tengeröblök jöttek létre – és a
hegycsúcsokból szigetek lettek. A
tengerszint emelkedése a mai napig tart
de már csak nagyon kis mértékben
(évente 1 milliméter).
A szigetvilág legnagyobb tagja a Kornat
sziget, második legnagyobb pedig Zut.

Ez a két sziget alkotja a teljes
szigetvilág területének mintegy
kétharmad részét – az összes
többi kisebb nagyobb sziget
pedig a

maradék egyharmad részt. A
szigetek – a két legnagyobbat
leszámítva – átlagos mérete
mindössze 0,16
négyzetkilométer.
A szigetek partvonala
összességében meghaladja a
300 kilométert. Körülbelül ennyi
a távolság Zadar és a horvát
főváros, Zágráb között
autópályán. A szigetek
partvonala rendkívül tagolt. A
rejtett öblöknek a horvátok
nevet is adtak: a vitorlázók
kedvenceit, a zárt, szélcsendes

Kornati & Telašćica
... Hogy pontosan hány szigetet
számlálhatunk össze? A pontos
számot illetõen még a
geológusok között sincs teljes
egyetértés ...
öblöket a helyiek Garmának
nevezik. A Kornati Nemzeti Park a
teljes szigetvilág kétharmad részét
teszi ki. A szigetvilág két
legnagyobb tagja Kornat és Zut
élvezi a legszigorúbb nemzeti
parki védettséget.
A Kornati szigetvilág
különlegessége, hogy egyes
szigetek nyílt tenger felé néző
partvonalát az erős hullámzás és a
geológiai hatások alakították:
helyenként majdnem 100 méter
magas, szinte függőleges
sziklafalakra csodálkozhatunk rá.
A sziklaszirteket horvátul krunanak azaz koronának nevezik innen származik a név: Kornati,
azaz Koronás Szigetek. A
legmagasabb „korona” – azaz a
legmagasabb sziklafal 82 méterre
nyúlik a tenger szintje felé.
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A Mir tó
A tengerszem érdekessége,
hogy sótartalma jóval
magasabb a tengernél, szinte
lebeghetünk a vízfelszínen. A
vízhőmérséklet már nyáron is
kellemes, fürödni is lehet a
kirándulás során.

A „koronákat” kisrepülő fedélzetéről is megnézhetjük, nem
mindennapi látványban lesz részünk. A Mir tavat övező dombok
egyikén egy kilátópontra is felsétálhatunk a sziklaszirt tetejére,
ahonnan rácsodálkozhatunk a nyílt tengerre.
A Kornati Nemzeti Park páratlan élővilággal büszkélkedik: a
szigetvilág 537 növényfaj, 226 algafaj és 160 féle hal otthona.
A szigetek nagyrésze lakatlan, a civilizáció nyomaira apró
tengeröblökben megbújó halászfalvakban bukkanhatunk. A helyiek
halászatból és pásztorkodásból élnek.
Az első telepesek az illírek voltak – ez az ókori nép a mai horvát
tengerpart északi és középső részét Isztriától a Krka folyóig uralták.
Az egyik illír törzsről, a delmatákról (dalmatákról) kapta mai nevét a
terület: Dalmácia.
A Kornat sziget már az ókorban is fontos kereskedelmi
csomópontnak és hajózási útvonalnak számított. Az itt lakók –akkori
mércével mérve – modern technikákkal a hajózás és halászat
mestereinek számítottak. Érdekesség, hogy egy monda szerint innen
származik a tintahalfogás módszere is, amit a mai napig űznek a
helyiek: a legendák tanúsága szerint a kornati halászok lámpával
világították meg a tengert, hogy előcsalogassák a tintahalakat majd
egy hosszú „dárdával” ejtették el a fényre előbújó zsákmányt.
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Néhány praktikus tanács a
hajóúton résztvevőknek
a nyári meleg ellenére érdemes
pulóvert is hozni, mert a nyílt
tengeren kora délelőtt kissé hűvös
lehet (főleg kora nyáron és
szeptemberben)
érkezéskor érdemes a hajó felső
részén helyet foglalni
ne felejtsetek el naptejet hozni,
mert a hajón nagyobb a napégés
veszélye. A tengerszemnél jól
jöhet törölköző/polifoam és
fürdőcipő is
Parkolás Zadarban a kirándulás
ideje alatt: 23000 Zadar, Ravnice
utca 1. szám. A parkoló udvarra a
sorompón áthaladáskor
mágneskártyával léphetünk be. A
parkolási díjat kilépéskor ﬁzetjük
készpénzben a sorompó melletti
pénztárban, így már nem
szükséges aprópénzt előkészíteni
a ﬁzetőautomatákba.

A Zadar környékén található
több, mint 100 kisebb nagyobb sziget
a Földközi-tenger legtagoltabb része

Dalmácia legszebb szigetvilága a
Világörökség része
Vir sziget környékén 4 nemzeti park
található, egy közülük az Adria legszebb
részét foglalja magába: a neve Kornati
szigetvilág.
Több mint 100 sziget található a
nemzeti park területén. A parknak
nagyon kevés állandó lakója van, csak
néhány halászfalut lehet felfedezni
kikötővel ahol a vitorlások húzódnak
fedezékbe.
A nemzeti park élővilága egyedülálló
Horvátországban: védett algafajok,
korall, védett madarak fészkelőhelye is
megtalálható itt és a korai civilizáció
nyomait is felfedezték ami azt mutatja,
hogy évszázadokkal a horvátok előtt is
letelepedtek ezen a környéken.
Reggel 8:30-kor indulunk Zadar
óvárosi kikötőjéből. A Zadarral
szemközti szigeteket elhagyva érdemes
a tengert kémlelni mert gyakran
bukkannak fel delﬁnek a nyílt tengeren.

Szigetvilág Zadar környékén

Látnivalók a kiránduláson:
A hajó a nemzeti park
északnyugati részén halad, kimegy
a nyílt tengerre majd körülbelül 2
órára megállunk egy védett
öbölben ahonnan pár perc alatt
elsétálhatunk a tengerszemhez
ami híres ﬁlmek forgatás helyszíne
is volt. Érdekessége, hogy sós a
vize annak ellenére hogy nincs
közvetlen összeköttetésben a
tengerrel. Sótartalma és
hőmérséklete magasabb a
tengerénél, ezért szinte
lebeghetünk a víz tetején és kora
nyáron is kellemes benne fürödni.
Felsétálhatunk a dombtetőre,
ahonnan lélegzetelállító látvány
fogad majd minket: 70 méter
magas, szinte függőleges sziklafal
tetején találjuk magunkat. Pihenő
idő után ebéd a hajón, majd 18
óra körül érkezünk vissza Zadarba.

A hajókirándulás
részletei:
- indulás Zadar óvárosi
kikötőjéból reggel 8 óra
30 perckor, érkezés 18
óra körül
- úticélunk egy
tengerszem, melynek
érdekessége extrém
magas sótartalma. Vize a
tengernél melegebb,
kora nyáron is lehet
benne fürödni
- a hajó Zadarból indul
és ide is érkezik.
Kirándulás után érdemes
megnézni az óvárost
- a hajón kétszeri
étkezést biztosítanak
(tízórai, ebéd hallal vagy
csirkehússal) korlátlan
ásványvíz fogyasztással
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Szigetvilág

Az Adria legszebb szigetvilága

kisrepülő fedélzetéről

madártávlatból
Írta: Dobránszky Attila

A Szigetvilág igazán látványos
madártávlatból nézve. Egy májusi
délutánon találkoztam egy
Ausztráliából hazaköltözött
horvát pilótával, aki elvitt
kisrepülõvel, így Zadar környékét
végre lefotózhattam a levegõbõl
is.
Meseszép színek, rejtett öblök és
a szív alakú Galesnjak
szigetecske, amihez hasonló csak
3 létezik a világon.

Néhány tudnivaló a
kisrepülős kalandról
Vir szigetről autóval körülbelül
45 perc alatt éred el Zadar
nemzetközi repülőterét
(Zemunik). Igény szerint,
előzetes megbeszélés alapján
kisbuszos transzfert is kérhetsz.

30 - 50 - 65 perces repülésre
tudtok jelentkezni. 30 perc alatt
elrepülhettek Vir sziget felé,
vagy a Kornati Nemzeti Park
Imádok fotózni! A levegőből
felett. 65 perc alatt Zadar
még sohasem készültek saját
óváros körberepültük kétszer,
képek, ezért tavaly eldöntöttem, elrepültünk Vir sziget felé és
hogy körberepülöm Zadar
onnan a szigetvilág felé. A szív
óvárosát, Vir szigetet és a Kornati alakú sziget felett is köröztünk
egy picit. Vagy a Velebit
szigetvilágot.
hegység felé is elrepülhetünk 65
perc alatt, ebben az esetben a
Zrmanja kanyont láthatjátok a
magasból.
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Sakarun
tengerpart

Fotó: Sebők Réka

a dalmát szigetvilágban
Sakarun, a szigetvilág és
Horvátország egyik legszebb
strandja
Egy szélcsendes öbölben,
természetvédelmi területen
fürödhetünk kristálytiszta
türkizkék tengerben. A part
közelében sorban vitorlások,
katamaránok és yachtok
horgonyoznak. Ez a part egyike
az Adria 3 legszebb strandjának,
ezért keresik fel gyakran a
hajósok is.
A tenger az öbölben élő védett
algafajnak köszönheti türkiz
színét, ami kicsit a trópusi
riviérák hangulatát idézi. Csak
ide nem kell 8 órát utazni
repülővel, elég kettőt hajóval.
A kirándulóhajó a sziget másik
oldalán, egy kikötőben fog
megállni ahonnan -a választott
hajótól függően- 15 perces
sétával vagy transzferbusszal
tudunk eljutni a strandra,
miközben a domboldalról
gyönyörködhetünk a
panorámában.

Útközben
Kora délelőtt indulunk
Vir/Zadar kikötőjéből.
Útközben a nyílt tengeren
láthatunk delﬁneket is.
Figyeljük a tengert, főleg ha
szélcsend van és nem
hullámzik.
A hajó útja a szigetek között
vezet, a szigetek egyikén egy
Tito idejéből származó
tengeralattjáró-bunkert is
láthatunk.
A Dugi otok (jelentése hosszú
sziget) északnyugati végéig
hajózunk. Itt található egy kis
öböl, ahol nagyobb hajók is
biztonságosan kiköthetnek. A
kikötőből autóbusszal
utazhatunk a strandra (~10
perc).
A part melletti bárban hideg
sör, koktél, ennivaló kapható.
Érdemes sok vizet vinni
magunkkal, főleg a gyerekekre
való tekintettel.
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Mit vigyünk?
A hajón tízórait és hideg
ebédet is biztosítanak,
valamint a jegy az üdítőital
fogyasztást is tartalmazza. Egy
pohár üdvözlőpálinkával is
meg szoktak kínálni :-)
Vigyünk strandfelszerelést,
fürdésre körülbelül 2 és fél
óránk lesz az öbölben.
Fürdőcipő itt nem szükséges,
mert a part homokos
A gyerekek ﬁgyelmét
odaúton mesével, játékokkal
lehet lekötni (hazafelé már
nem szükséges, mert
általában elszunyókálnak)
A sziget délkeleti végén a
Telascica öböl és a sós vizű
tengerszem található, ahová
az Arbiana hajó közlekedik (a
Sakaruni hajó „társa”)

Hazaúton megállunk a
Winnetou egyik forgatási
helyszínén is fürödni.
Obrovacban tartunk egy
rövid kávészünetet, közben a
gyerekek is kiszállhatnak, és
célba vehetik a part menti
játszóteret, ha mozgáshiányuk
van a hajóban üldögélés után.

Kanyon túra és

a Novigradi öböl

kisgyermekes családoknak is

Zadar környékének kedvenc
hegyi folyója, a Zrmanja
A Velebit hegységben eredő
Zrmanja folyó látványos, mély
szurdokvölgyben kanyarogva éri
el a tengert Novigrad közelében.
A Zrmanja folyó nemcsak a
rafting túrások kedvelt helyszíne,
hanem ideális kirándulóhely is,
ha egy kicsit el akartok
menekülni a nyári zsivaj elől. A
Zrmanja kanyon egy igazi
felfedezetlen gyöngyszem a
tengerparthoz közel, ahol
nyáron is kevesen vannak és
érintetlen a természeti
környezet.
Autóval és hajóval is
felfedezhetitek a kanyont: ha
autóval mentek, a folyó mentén
több helyen is megállhattok
fürödni a vízeséseknél, és
piknikezhettek a folyóparti
tisztásokon. A helyi éttermek
közül több helyen is szerepel a
sült pisztráng az étlapon.

Útvonal hajóval
Kora délelőtt, 9.30-kor indul a
hajó Novigrad kikötőjéből.
Először a Novigradi öbölben
hajóztok, majd fél óra múlva már
a Zrmanja kanyonban találjátok
magatokat, ahol 50-60 méter
magas sziklafalak vesznek körül.
Obrovac várost 1 óra múlva éri
el a hajó, és már csak fél óra a
Zrmanja folyó első vízesése,
ameddig a folyó hajózható.
Mintegy másfél óra hajózás után
egyszercsak felbukkannak a
vízesések, mellettük vízimalmok
romjaival. A vízesések mellett
álltok meg, ahol köves parton
lehet kiszállni. Érdemes
fürdőcipőt hozni, habár itt nem
éles sziklákon, hanem a folyó
sodrása által lecsiszolt köveken
sétálhatunk, így akár mezítláb is
nekivághatunk.

A folyótorkolat közelében
megállunk fürödni, vagy
ugrálni a zátony tetejéről. A
Maslenica viaduktot is
megnézzük a vízről, ahonnan
egymás után ugrálnak le a
merész bungee jumpingosok,
ugyanis ez a híd Horvátország
legmagasabb bungee jumping
ugrópontja...
Rövidebb, mint a Sakaruni
és Kornati-Telascica túra,
ezért kisgyermekes
családoknak is ajánlunk.
Kirándulás 15 személyes
hajóval a Zrmanja folyó
szurdokvölgyében
A hajón gyümölcsöt, vizet,
dalmát házi süteményt
nassolhattok és
mézpálinkával is
megkínálnak benneteket.
több helyen is megáll a
hajó, például a Winnetou
forgatási helyszínén
látványos, érintetlen
természeti környezet, ﬁlmbe
illő szurdokvölgy távol a
nyüzsgő
turistalátványosságoktól.
Árak:
https://tinyurl.hu/DYLM/
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Zadar

Köszöntünk

Zadarban

Fedezd fel a várost!

Írta: Vajda Csilla

... A városban, melynek történelme
közel 3000 éves múltra tekint vissza.
Repülj vissza az időben az óváros
szűk utcácskáin barangolva, ismerd
meg Dalmácia egyik legrégebbi
városának történelmét és magyar
emlékeit (idegenvezető barátunk,
Sime vezetésével).
Zadar felejthetetlen élményekkel
vár, ahol megkóstolhatod a helyi
ízeket, gyönyörködhetsz a
naplementében a Tengeri
Orgonánál, miközben a hullámok
játékát hallgatod a világ első
„tengeri hangszerén”.
Ismerd meg a még alvó várost,
nézzük meg együtt a tengerparti
napfelkeltét, majd látogassunk ki a
piacra, ahol megtapasztalhatod
Dalmácia gasztronómiai
sokszínűségét.

Ha mindez nem lenne elég,
fedezd fel a Zadar környéki
szigetvilágot valamelyik
kirándulóhajó fedélzetéről.
Ebben a rövid magyar nyelvű
útikalauzban az óváros főbb
látnivalóit mutatjuk be neked.
Töltsd le Magazinunkat PDF
formátumban és bárhol
olvashatod internet kapcsolat
nélkül is. Ízelítőt adunk az
óvároshoz, amihez ha kedvet
kaptál szívesen látunk a
csapatban egy délutáni
városnézésre.
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Hetente egy alkalommal magyar
nyelvű kísérettel invitálunk kora esti
városnéző sétára Sime vezetésével,
melynek során bepillantást
nyerhettek a város magyar
vonatkozású történelmi emlékeibe
és a helyi gasztronómiába is.
Tervezett időpont: szerda 18:00
órától
Ára: 110 kuna/fő (Sime angol nyelvű
idegenvezetése). Kérhettek magyar
fordítást is, melynek díja 110
kuna/fő, minimum 600
kuna/csoport. Az ár tartalmaz
meglepetés kóstolókat is.
Jelentkezés: Villa Dobra Family és
Villa Dobra Holiday Apartmanház
Találkozópont: Zadar óváros,
Narodni trg (Simét fehér
esernyőjéről fogod megismerni).
Parkolás: Ravnice utca 1. (2
kuna/óra)

Zadar

történelme
Zadar közel 3000 éves múlttal rendelkező város. Amikor a Forum
kockakövein sétálgatunk, gondoljunk arra, hogy egykor ugyanitt
római katonák masíroztak végig. Zadar azonban már bőven
szépkorú város volt, mikor a rómaiak betették ide a lábukat, hiszen a
várost az illírek alapították a Kr. e. 3. évezredben.
Nem véletlenül választotta ez az ősi törzs ezt a varázslatos vidéket,
hiszen a hegyekből érkező frissítő szelek kellemes klímát
biztosítanak a nyári tikkasztó melegben, a tenger pedig az Adria más
kereskedővárosaival kapcsolja össze a várost. Így nem is csoda, hogy
évszázadok óta a vízi kereskedelem egyik központja az Adrián.
Zadar csodálatos földrajzi fekvése azonban nemcsak busás
jövedelmet és aranykort hozott a városnak, hanem hatalmi harcok
színhelyéül is szolgált, így nem is csoda, hogy az évszázadok
folyamán többször is gazdát cserélt. Azt tudtad, hogy Zadar egykor
a Magyar Királyság része is volt? Bizony, az Árpádok korában Zára
először 1105-ben Könyves Kálmán királyunk uralkodása alatt került
magyar fennhatóság alá.
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Tudtad? Kálmán látogatásának
emlékét őrzi az általa építtetett
Szűz Mária monostor
harangtornyán látható felirat,
amely magyarul a
következőképpen hangzik:
„Urunk Jézus Krisztus
megtestesülésének 1105.
évében. A győzelmet követően
és a béke Istentől elnyert
jutalma után, miután bevonult
Zárába, Kálmán Magyarország,
Horvátország és Dalmácia
királya, saját költségén
építtette és emeltette Szűz
Máriának ezt a tornyot.”

Zadar

óvárosa
Amikor a Fórum

kockakövein sétálunk,
emlékezzünk rá, hogy itt
már évszázadokkal
ezelõtt római katonák
meneteltek...
Zadar Horvátország tengerparti

Kálmán halála után 1116-ban
Zára Velence kezére került, ám a
város szabadságszerető népének
jobban tetszett a lazább magyar
uralom, így többször is
fellázadtak a velenceiek ellen.
Ilyen lázadás alkalmával került a
város újra eleinkhez 1181-ben,
III. Béla uralkodása alatt Zára –
egészen 1202-ig, a negyedik
keresztes hadjáratig, amikor újra
elveszett. Egy újabb lázadás
következett akkor, amikor IV.
Béla a tatárok elől menekülve a
városba érkezett, így egy rövid
időre ismét magyar uralom alá
került Dalmácia.
Zára magyar története azonban
itt nem ért véget, mivel Nagy
Lajos királyunk először 1345ben, majd 1357-ben szerezte
vissza hazánknak a várost, amit
az 1358-as zárai béke
szentesített.

régiójának harmadik legnagyobb városa,
ahol ízelítõt kaphatunk kultúrából,
építészetbõl és gasztronómiából...

Utolsó magyar vonatkozású
emlékünk 1403-hoz kötődik,
ugyanis ekkor koronázták itt
magyar királlyá a trónkövetelő
Nápolyi Lászlót, aki 1409-ben
100.000 dukátért adta el a várost
Velencének, ami így már
évszázadokra az itáliaiak kezén
maradt.
Mikor az óvárosban jársz, és
megcsodálod a régi, mediterrán
épületeket, és a városházát,
jusson eszedbe, hogy ezt a
velenceieknek is köszönheti a
város. A Velencei uralom végén a
Köztársaság a várost körülvevő
összes területét elveszítette, csak
a város maga maradt a kezükön.
A legenda szerint az oroszlán
domborműve a főkapun a
velenceiek afeletti bánatát
tükrözi, hogy hosszú évszázadok
után végül csak Zadar városát
tartották meg uralmuk alatt.
Hogy miért? Azt megtudhatod

A török idők Zadar városát
sem kímélték. Ekkor építették
fel az új erődöt és az új
elővárost, a Szent Mártont.
Miután az oszmánok csillaga
leáldozott Dalmáciában is,
1797-ben a város Habsburg
fennhatóság alá került, majd
1806-túl 1813-ig Napóleon
birtokolta.
Ebben a rövid időszakban
számos reformot hajtottak
végre, igazi kulturális virágkorát
élte a város. Újra alapították a
helyi egyetemet, ahol a diákok
már az orvostudomány
rejtelmeivel ismerkedtek meg.
1806 májusában adtak ki
először horvát nyelven Zárában
újságot, ennek címe Kraljski
Dalmatin, azaz Királyi Dalmát.
1813-től Zadar újból osztrák
uralom alá került, ami az első
világégés végéig, 1918-ig
tartott.
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A 20. század vérzivataros
évtizedeiből Zadarnak is bőven
kijutott. A II. világháborúban a
várost ért bombázások porig
rombolták a lakóházak közel 80
százalékát, és Zadar lélekszáma a
háború előtti 30 ezer főről
mindössze 6 ezer főre apadt.
Éles kontrasztot képeznek a
csodálatosan szép óvárosi
épületek mellett a Tito-i korszak
betonförmedvényei, melyek a
lebombázott épületek helyére
épültek, és amelyek közül több
még ma is őrzi a délszláv háború
nyomait.
Ha végig sétálsz Zadarban, az
utcák és az épületek mind-mind
eme gyönyörű város gazdag
múltjáról tanúskodnak.

Jugoszlávia egyik legfejlettebb
iparvárosa ma nyüzsgõ és pezsgõ
turistaparadicsom
Amennyiben többet szeretnél
megtudni a város történelméről,
gasztronómiájáról, vagy
megismernéd a helyiek
vendégszeretetét, tarts velünk és
Zadar legjobb privát
idegenvezetőjével, Sime-vel.
Kiscsoportos városnézés Sime
vezetésével/ Háromezer év
történelme barátságos
társaságban
Sime Botica a legbarátságosabb,
legfelkészültebb idegenvezető,
aki részletes tárgyi tudással
rendelkezik a város történelmi
emlékeiről – köztük a magyarról
– valamint jól ismeri a helyi
szokásokat is. Mindezt
barátságos stílusban, és jóízű
humorral adja át nekünk. Igazi
élmény vele körbejárni Zadart.
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Zadar Horvátország tengerparti
régiójának 3. legnagyobb
városa, körülbelül 80 ezer
lakossal.Tudtad? Zadar
nemzetközi repülőtérrel is
rendelkezik, ahova közel 30
európai városból érkeznek
turisták. A város nemzetközi
kompkikötőjébe Görög- és
Törökországból is érkeznek
hajók.
Tudtad? A Szent Jobb holléte

kétszáz éven át ismeretlen volt,
mígnem a zárai kereskedők
portékai között bukkant fel
újból. Mária Terézia vásárolta
vissza első szent királyunk
ereklyéjét.

Zadar
óvárosa
„Zadarban a legszebb a
naplemente a világon...”
Nézzük együtt a
naplementét a Tengeri
Orgona mellett egy
délutáni városnéző séta
után Sime vezetésével

Amennyiben időtök engedi, a
városnéző séta után felszállunk
az egyik sétahajóra, amivel 45
perc alatt körbe hajózzuk az
óvárosi félszigetet, és
megcsodáljuk a zadari
naplementét, a Tengeri Orgonát,
a Szent Donát templomot a
harangtoronnyal, és az egyetem
impozáns épületét is.

„Zadarban a legszebb a
naplemente a világon…” Ez a
híres mondat Alfred Hitchcocktól származik, aki zadari
nyaralása alkalmával az egykori
Zagreb Hotel 202-es szobájának
teraszáról csodálta a
naplementét.

Tipp!

A Riván, Zadar tengerparti
sétányán egy tábla őrzi
Hitchcock látogatásának
emlékét.
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Webcím: restaurant-zadar.com

A tengerparti sétányon kitűnő
étterem a Bon Appetit:
Pontos cím: 23000 Zadar, ulica
Mihovila Pavlinovica 4.
Asztalfoglalás: 00 385 23 335 550

Zadar

óvárosa

Háromezer év történelem
barátságos társaságban
„Egeszségedree...!”

Sime Botica, Zadar a
legbarátságosabb,
legfelkészültebb idegenvezető, aki
részletes tárgyi tudással
rendelkezik a város történelmi
emlékeiről – köztük a magyarról – valamint jól ismeri a helyi
szokásokat is. Mindezt barátságos stílusban, és jóízű humorral adja
át nekünk. Igazi élmény vele körbejárni Zadart. A városnézés során
Sime elvezet minket az ajándékboltok vagy kávézók mögött
megbújó titkos helyekre, ahol évszázadokkal korábban készült
freskók, oszlopfők és faragott szimbólumok várják a kíváncsi utazót.
A túra végén Maraschino-val, eredeti dalmát meggylikőrrel
koccintottunk (”Egeszségedree!”). A Maraschino autentikus zadari
ital, a város környéki dombokon végeláthatatlanul hosszú sorokban
nőnek a meggy- és cseresznyefák.
Sime a legbarátságosabb, legfelkészültebb idegenvezető, aki
aprólékos, részletes tudással rendelkezik a város magyar
vonatkozású történelmi emlékeiről is, valamint jól ismeri a helyi
szokásokat, és városnéző sétáin a környék ízeiből is kóstolót
kaphatunk. Cím: Art&Nature Travel: 23000 Zadar, Borelli utca 5. +
385 91 327 9777
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Hasznos! Hetente egy alkalommal
magyar nyelven is megismerheted
Zadar nevezetességeit, illetve a
magyar vonatkozású történelmi
emlékeket. Ha gyermekekkel
nyaralsz, és úgy érzed az ő
ﬁgyelmüket nem kötné le az
óvárosi séta, ne aggódj. Az
apartmanházban Kecskés Márti
várja csemetédet kézműves
foglalkozásokkal és
készségfejlesztő játékokkal.

Tipp: Zadar óvárosát sok-sok
kézműves bolt, hangulatos étterem,
fagyizó és kávézó tarkítja, melyek
ebben az ódon környezetben adják
Zadar oly egyedi és utánozhatatlan
hangulatát. Keresd fel az egyik ilyen
hangulatos vendéglátó helyet, vagy
válogass a kézműves boltok
kínálatában, az Egyetemvárosban,
vagy a Fórumon a helyi festők
képei között.

Kedvenc
éttermek, kávézók, fagyizók

Kedvenceink Zadarban

Bruschetta (elegáns)

Bon Appetit

Biztosan észrevetted már, hogy
nem mindig a főtéri kávézóban a
legﬁnomabb az espresso, nem a
sétálóutcában a legﬁnomabb a
fagyi, és nem az óváros közepén
lévő étterem konyhája a
legízletesebb...

A parti sétányon található
étterem remek konyhával és
szép kilátással büszkélkedik.
Nyáron itt is asztalfoglalás
szükséges. Mihovila Pavlinovica
utca 12., Telefon: +385 23 312
915

Kitűnő étterem a tengerparti
sétányon.
Cím: 23000 Zadar, ulica
Mihovila Pavlinovica 4.
Asztalfoglalás:
00 385 23 335 550
Webcím: restaurant-zadar.com

Bemutatjuk zadari kedvenc
helyeinket, ahová a helyiek is
járnak.

Zadar újhullámos kávézója
(Cogito Coffee Zadar)

Tinel (családias)
Hangulatos, igazi kis dalmátolasz étterem pár lépésre a
Nemzeti tértől (Narodni trg).
Kitűnő választás, ha szereted a
tengeri ételeket, grillezett
húsokat és a pizzát. Nyáron
mindenképpen foglalj előre
asztalt.
Elérhetőség: + 385 98 975
7130 | http://tinelzadar.com
Cím: 23 000 Zadar, Ulica don
Ive Prodana 2.

... És még egy ötlet: az
óvárosi dalmát piac, ahol
megkóstolhatod a helyi
A városnézés egy mennyei
termékeket is: friss
kávéval lesz teljes: a Cogito
idénygyümölcsöket, mézet,
kávézóban nemcsak kávé, hanem oliva olajat ...
ﬁnom limonádé és tea is
kapható. Cím: Poljana Pope
A legﬁnomabb csevap a
Alexander III utca, Lucky Café. városban
Gluténmentes pékségek és
boltok Zadarban

A csevapot több nép is saját
tradícionális eledelének tartja,
köztük a horvátok is. Nem
BioSvijet biobolt: Knezova
tudjuk, kinek van igaza,
Subica Bribirskih utca 5.| + 385 mindenesetre a Stari most
23 400 018, és a DM-ben is a
étteremben nagyon ﬁnomat
főtér mellett. A Krostula
ettünk :) Cím: Benkovacka
pékségben gluténmentes
cesta 8.
péksütit is árulnak a Zlatarska
utca 2. szám alatt.
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Tipp:
Dalmácia ízei és óvárosi séta
(csak kora nyáron)
A főtéren egy pici
borkereskedésben
Horvátország boraiból
kaphatsz ízelítőt, miután
megtekintettük a városka
történelmi emlékeit,
felsétáltunk a
koronázódombra, és
meglátogattuk a
sómúzeumot. A bor mellé
dalmát tálat (sajt, dalmát
sonka, oliva) is rendelhetsz a
szemközti étteremből.

Nin óvárosa
A horvát királyok koronázóvárosa

Történelmi kitekintés - A
Horvát Királyság első
fővárosa
Mielőtt Könyves Kálmán
királyunk a Magyar
Királysághoz csatolta
Dalmáciát, a Horvát Királyság
első fővárosa Nin volt. A város
mellett ma is látható a
koronázódomb, a legenda
szerint 7 horvát király
megkoronázásának helyszíne. A
dombot körülálló sokadalom
szemtanúja volt, amint a király
a koronázási ceremónia után
lóháton felkaptatott a
dombtetőre, ahonnan kardjával
a négy égtáj felé suhintva
jelezte: a szélrózsa bármely
irányából is jön ellenség,
megvédi országát.

A legenda szerint, e ceremónia alatt a királyné
a tengerparton pihent. A király a ceremónia
után meglátogatta kedvesét a parton. Az
újdonsült uralkodó, büszkén végigtekintve
uradalmán, a magas hegyvonulatokon, a
tengeröblön, örömében azt mondta: legyen ez
a te tengerpartod, neveztessen el ez a part
rólad, a királynéról. Ez a part pedig nem más,
mint a Sabunikei strand, amit a legenda után a
királynék tengerpartjának neveznek.
Nin pici, de annál érdekesebb városka,
Dalmácia egyik legrégebbi települése Zadarhoz
hasonló hosszú hosszú történelemmel (3 ezer
éves, és szintén az illírek alapították akárcsak
Zárát.).
Nin óvárosában érdekes római kori emlékeket
látogathattok meg, megnézhetitek a világ
legkisebb katedrálisát, ahol szemtanúja lehetsz
a tavaszi-őszi
napfordulónak/napéjegyenlőségnek.
Megérintheted Gergely püspök nagylábujját,
mely cselekedet a legenda szerint gondoskodik
arról, hogy teljesüljön kívánságod.
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Egynapos
kirándulások

Az első közös Plitvicei
kirándulásunkon a legjobban az
tetszett, hogy nagyon közvetlen és
barátságos a hangulat alakult ki, a
nap végére igazi csapattá
kovácsolódtunk.
Tereza szervezőkészségére
nyugodtan merek támaszkodni és
azt is nagyon kedvelem, hogy
mindig mosolyog. Hiába, a
mediterrán klíma nyomot hagy az
emberekben :) Már csak ezért is
szeretem Dalmáciát.

Kirándulás Európa
Legszebb nemzeti parkjában

Írta: Dobránszky Attila
Éppen az óvárosban
sétáltam, amikor
belefutottam Terezáék
Plitvicei kirándulást hirdető
kistáblájába a Nemzeti tér
mellett.

Terezáék kirándulásain mindent
rájuk bízhatsz: végig kísérnek a
nemzeti park leglátványosabb
útvonalain, közben mesélnek a
nemzeti parkról, híres emberekről
akikről például vízesést is
elneveztek.
A közös kirándulásunkon nem
szükséges senkinek sem vállalni a
sofőr szerepét, ezt is Tereza csapata
biztosítja.

Nagyon szeretek kirándulni,
minél több időt a
természetben tölteni, és a
vendégeink is gyakran
kérdeznek a nemzeti parkról.
Hogyan lehet eljutni,
mennyibe kerül a belépő,
milyen útvonalat érdemes
választani ..
Terezáék barátságos
hozzáállása nagyon
szimpatikus, így már 2 éve
ajánljuk őket vendégeinknek,
akik a Plitvicei tavaknál vagy
a Krka Nemzeti parkban
szeretnének eltölteni egy
napot.
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Nyáron, amikor igencsak sok
látogatót fogad a park. Szerencsés,
hogy velük soron kívül léphettek be
velük a parkba, ami a nyári
tumultusban a parkolóhely
keresgéléssel együtt akár másfél
órát is elvehet a napból, amit
egyébként a nemzeti park
felfedezésére fordíthatnátok.

Plitvicei kirándulás Tereza
csapatával
Horvátország második
leghosszabb alagútja, a Sveti Rok
megépítése óta lényegesebb
egyszerűbb és gyorsabb Plitvice
megközelítése a tengerpartról.
Miközben átkeltek a Velebit
hegységen, mesélnek nektek
Horvátországról, Dalmácia
érdekességeiről.
A tavak közelében megálltok
majd egy Medvefarmon is. A
hegyvidék gazdag élővilága a
parkban rejtve marad, mert a
vadállatok nem merészkednek a
látogatók közelébe. A
medvefarmon viszont
testközelből látjátok majd a
nagyvadakat.
Az egésznapos kirándulás érinti
a nemzeti park leglátványosabb
pontjait, a 78 méter magas Nagy
Vízesést is. A túra elég intenzív,
ezért érdemes jól kipihenni
magatokat és frissen nekivágni. A
fényképező memóriakártyáján
hagyjatok elegendő helyet pár
száz fotónak :-)

Gyerekekkel a nemzeti
parkban
A Plitvicei kirándulás hossza
körülbelül 6 kilométer,
időtartama 3 óra (ez a tiszta
gyaloglás, a többi pihenés,
ebédszünet, fotózás stb.)

Plitvicei
kirándulás
Túrázás Európa legszebb nemzeti
parkjában, vízesések között
Különleges, zöldeskék színű tavak,
számtalan vízesés és egészséges
hegyi levegő várja a park
felfedezőit. Ezt a csodaszép világot
járhatjátok körbe akár egyénileg,
útban a tengerpart felé, vagy
Tereza csapata által szervezett
kisbuszos kiránduláson Vir szigetről
és Zadarból.
Plitvicére 8-15 személyes
komfortos kisbusszal utazhattok.
Reggel fél 8 körül indultok az
apartmanháztól, és délután 17 óra
körül érkeztek vissza Virre.
A kirándulás hossza körülbelül 6
kilométer, változó intenzitású túra
szakaszokkal.
A túra során kétszer is átkeltek
majd elektromos hajóval a
legnagyobb tavon, illetve
megnézzük a 78 méter magas
Nagy Vízesést is.
Plitvicével egyszerűen nem lehet
betelni... mindig készül pár száz új
fotó ...

Kiscsoportos kirándulás
légkondícionált,
kényelmes kisbusszal
- nem kell vezetni és
parkolóhelyet keresgélni
- belépés a nemzeti
parkba soron kívül,
várakozás nélkül
- parkolás közvetlenül a
park bejáratánál
- saját útvonalunk van,
igyekszünk elkerülni a
tumultust
- a kirándulás ára
tartalmazza az utazást,
az ebédcsomagot
(szendvics, gyümölcs,
víz). A belépőjegy
KÜLÖN FIZETENDŐ
- egésznapos kirándulás
semmi máshoz nem
hasonlítható természeti
környezetben, ahol az
Ezüst tó kincsét is
forgatták
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Az utazásra érdemes hozni
mesét. Csak az odaúton kell
lekötni a gyerekek ﬁgyelmét,
mert hazafelé valószínűleg
végig aludni fognak...
Kisbabákat kenguru
gyerekhordozóban érdemes
hozni, mert az egyenetlen
talajon nehéz tolni a
babakocsit.
Érdemes gyerekeknek (és
felnőtteknek is) plusz vizet
hozni, főleg nyáron, amikor a
parkban is elég meleg van.
Néha útközben friss málnát is
árulnak, a tisztáson pedig
ajándékokat is vehetünk.
Mit vigyünk, hogyan
öltözzünk?
- Kényelmes túracipő
- fényképező, kamera
- ha kisbabával utaztok,
babakocsi helyett kenguru
gyerekhordozót hozzatok
- A hajón kicsit hűvösebb van,
tegyetek be egy vékony
pulóvert!

Délután 13-14 óra között, a
második hajóút előtt a tóparti
tisztáson tarthattok
ebédszünetet, itt vásárolhattok
ajándékot is.
Az út végén felbukkan a Nagy
Vízesés. A jelző nem véletlen,
hiszen 78 méter magas sziklafal
tetejéről zúdul le a víz.

a gyalogút tavak és vízesések
közvetlen közelében vezet

A gyalogút végén a
domboldalon végigsétálva
még egy pillantást vethettek a
Nagy Vízesésre, a türkizkék
színű tavakra, és a meredek
sziklafalakra hazaindulás előtt...
Közvetlenül a kijáratnál már
várni fog a busz, amivel 17.30
körül érkeztek vissza Virre.

A kirándulás
programja

Indulás reggel 7.30 körül, a
kisbusz a Villa Dobra
Apartmanházhoz érkezik
10 óra körül megérkeztek a
Medvefarmra, ahol megálltok 15
perces kávészünetre. A farmon
őzek, medvék, egyéb állatok is
élnek. A medvék korábban a
nemzeti park lakói voltak.
11 óra körül megérkeztek a
nemzeti parkba. A bejáratnál
megkapjuk a belépőket és az
ebédcsomagot. Kétféle
túraútvonal közül választanak
Terezáék, a résztvevők és a park
látogatóinak számától függően az
éppen optimálisat.

Plitvicei tavak
A víz 80 méter mély barlangot
vájt a mészkősziklába, amelyet
utunk során látni fogtok. A
barlang érdekessége, hogy
ősember nyomaira bukkantak,
ami azt jelzi hogy a Plitvicei
tavak környéke régóta lakott.
Átkeltek a legnagyobb tavon,
majd folytatódik utatok a Felső
tavak felé. Ez a tórendszer
magasabban fekvő része. Az
egyik vízesésnél kellemesen
felfrissülhettek a vízpárában. A
park alapítójának
domborművét is errefelé
találjuk. A hagyomány szerint,
ha megsimogatjátok az orrát,
újra visszatérünk erre a
varázslatos helyre.
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Hasznos tudnivalók ha
nyaralás előtt vagy után
szeretnétek elmenni
Plitvicére:
- Főszezonban hétvégén
előfordulhat zsúfoltság a
nemzeti park bejáratánál, és az
oda vezető főútvonalon is.
Érdemes korán elindulni és
nyitásra odaérni a parkba.

- Érdemes megállni Slunj-ban,
a Vízimalmok Városában.
Karlovac és Plitvice között útba
esik az 1-es főúton.
Szállásajánlat egyénileg
utazó vendégeinknek a Villa
Dobra recepción

ők is a medvefarm lakói

Ezután egy skanzenhez érünk,
ahol a horvátok régi életébe,
hagyományaiba,
mindennapjaiba nyerhetünk
bepillantást.

Krka Vízesés

kirándulás
A Krka folyó alsó szakaszánál,
mielőtt a folyó elérné a tengert egy
látványos vízesést találunk, amit a
horvátok Skradin hangjának
neveznek (Skradinski buk).
A park bejáratához Skradin
városka kikötőjéből sétahajóval
juthattok el fél óra alatt.
A park első vízesése lesz „Skradin
hangja”. A vízesésnél egy nagyobb
tavat találtok, ami felett pallón
sétálhattok át. Ezután következik a
túra legintenzívebb szakasza, a
legnagyobb szintkülönbséggel
(hegyet mászni azért nem kell,
végig kiépített gyalogút van).
A vízesés közelében a gyalogút
mellett állították ki a világ második,
Európa első vízierőmű-turbináját,
melynek megtervezése Tesla
nevéhez fűződik. A vízierőmű
eredetileg Sibenik városát látta el
elektromos energiával, ami így
Európa legelső városainak egyike
lett, ahol elektromos közvilágítást
építettek ki. Az eredeti kapcsolót is
látni fogjátok, amivel felkapcsolták
a városban a világítást...

Egynapos kirándulás
kisbusszal, indulás
közvetlenül a háztól
- fürdőruhát,
strandfelszerelést
hozzatok, mert a
vízesésnél fürödni is lehet
majd
- kevésbé intenzív, mint
a Plitvicei túra
- a parkban fügebort és
fügepálinkát is
vásárolhattok
- senkinek sem kell
vezetni és parkolóhelyet
keresgélni. Közvetlenül a
bejárathoz érkeztek.
- belépés a nemzeti
parkba soron kívül,
várakozás nélkül
- a kirándulás díja
tartalmazza a
sétahajózást, utazást és
ebédcsomagot
(szendvics, gyümölcs,
víz). A belépőjegy külön
ﬁzetendő.
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A 2 órás gyalogtúra végén
„Skradin hangjánál”
felfrissülhetünk és
piknikezhetünk, vagy
elsétálhatunk fügebort,
fügepálinkát venni. A közeli
éttermekben pedig egy jó korsó
hideg sörrel és haltállal
zárhatjuk a kirándulást ha az
ebédcsomag nem fedezné a
túrán elégetett kalóriát :-)
A második Krka túránk a
nemzeti park északi részére
vezet, a Roski vízeséshez, ahol
egykor a római katonák is
átkeltek a folyón. A bosnyák
határ közelében meglátogatjuk
a Cetina folyó csodaszép
karsztforrását is, ahol a 155
méter mélyről feltörő
kristálytiszta forrásvíz színe a
tengerre emlékeztet. A Cetina
Omisnál éri el a tengert ahol
több száz méter hosszú
kötélpályán csúszhatunk át a
kanyon felett lélegzetelállító
panorámáben gyönyörködve.

Kanyon túra és

a Novigradi öböl

Muskovci falu felé
Vir szigetről induljatok el az A1-es
autópálya irányába (Nin - Murvica),
majd az autópálya felhajtóra
kanyarodás helyett menjetek
tovább egyenesen (Islam Latinski Posedarje településeken át)
Maslenica viadukt előtt
panorámás pihenő, érdemes jobbra
bekanyarodni.
Ezt követően Obrovac felé
haladjatok az 54-es számú úton,
majd pedig Zaton Obrovacki
települést jelző táblánál Muskovci
felé vegyétek az irányt
(Zaton Obrovacki ki lesz írva, de
nem kell elfordulni jobbra, hanem
tovább a főúton egyenesen.

Útikalauz
Muskovci faluban tartsatok balra
(egy régi táblán felirat jelzi a
Zrmanja rafting állomásokat), utána
végig a mellékúton, át a hídon, majd
megérkeztek az étteremhez.
Itt is megállhattok fürödni,
ebédelni, illetve az étterem mellett
kenut is bérelhettek.
Ha az étteremtől balra vezető úton
tovább haladtok, körülbelül 2
kilométerre az út mellett láttok majd
egy régi házat, mellette
parkolhattok.
A folyópartra egy kiserdőn át
tudtok lemenni. A parton kitaposott
ösvényen haladva hamarosan
eléritek a vízeséseket.
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Tippek, további ötletek
a folyó vize nyáron is
hűvösebb, mint a tenger, és
nagyon tiszta: igazán frissítő
itt fürödni a nagyon meleg
nyári napokon
Novigrad városban a
dombetőn egy várromot is
meglátogathattok (kis kitérő
a Muskovci - Vir útvonalról)
Ha útközben a romos háznál
balra indultok, akkor a folyó
sekély szakaszát is eléritek, ahol
átgyalogolhattok a túlpartra. Itt
található az a kis sziget is, amit
a fenti képen látsz.

Élménypontok
Az Élménypontokon részletes
tájékoztatást kaphattok (online,
vagy személyes) horvátországi
szabadidős programokról,
kirándulásokról.
Kíváncsiak vagyunk a
véleményedre! Ha bármilyen
ötleted, észrevételed van, bátran
oszd meg velünk!
Szabadidős programok árai:
https://tinyurl.hu/DYLM/

Horvátország
Vir sziget: Villa Dobra Family, Villa Dobra Holiday, Coral Apartman, Marina Apartman,
Krisztina Apartman, Palma Apartman, Sabina Apartman, Kurevija Apartman, Anton
Apartman, Barica Apartman, Devunic Apartman, Kuduz Apartman, Ivana Apartman,
Rosi Apartman, Sun Apartman

Magyarország
Székesfehérvár: Kecskés Márta
Tóthné Mária (Marcsiszappan, Magicherb)
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