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Élmények
az
Adrián

Látnivalók útközben

Három érdekes látnivaló
útban a tengerpart felé
Strandok

Rejtett tengerpartok, ahol
nyáron sincs tömeg

V

VillaDobra
Family és Holiday

Programok, látnivalók
Vir szigeten és Zadar régióban
Letölthető itt:
http://villadobra.hu/elmenyekazadrian2019.pdf

Élmények a tengerparton

...

... egész évben
A nyári fotókat nézegetve úgy tűnik,
mintha Horvátország kizárólag nyáron
ígérne izgalmas kikapcsolódást.
Pedig déli szomszédunk igenis négy
évszakos úticél, telis tele látnivalókkal,
sokszínű kultúrával, történelemmel,
ﬁnom ételekkel, érdekes programokkal ...
és még síközpontja is van.
Fotóinkkal, útleírásainkkal, program
ötleteinkkel arra vállalkozunk, hogy
bemutatjuk nektek Horvátország
kevésbé ismert arcát is.
Májusban, amikor már strandidő van de
még nincs kánikula, a sportkedvelőket
hívjuk tengeri kajak túrára. Nyáron
kevésbé ismert helyekre kalauzolunk,
ahol nincs tömeg, az őszi lombhulláskor
pedig a Plitvicei tavakat sétálhatod
velünk körbe, amikor a környező
dombok ezer és egy színben
pompáznak.

Az ősz színei után belevetjük
magunkat az Adventi
hangulatba, nem máshol, mint
Tengermelléken. Abbáziában a
tengerparton korizhatsz,
elkortyolgathatsz egy pohár
forralt bort a pálmafák alatt,
sétálhatsz egyet a Korzón,
miközben Prof. Ágoston
Gergely meséjét hallgathatod
az egykori Monarchia
mindennapjairól. Októberben
pedig sült gesztenyét
ropogtathatsz a lovrani
gesztenye fesztiválon.
Tarts velünk, ismerjük meg
Horvátország kora nyári, őszi és
téli arcát is. Kultúráját,
gasztronómiáját, természeti
értékeit és tengerparttól
távolabbi látnivalóit is.
Találkozzunk a tengerparton!
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A kiadvány másolása részben
vagy egészben csak a szerkesztő
engedélyével lehetséges
A szerkesztő nem szervezője és
nem közvetítője a kiadványban
szereplő kirándulásoknak.

Köszöntünk
Vir szigeten
A sziget egyik legfontosabb sajátossága, hogy híd köti össze a
szárazfölddel.
A sziget és környékének partvonala változatos: egyaránt találsz kavicsos,
sziklás partokat és homokos strandokat, és rejtett, félreeső tengeröblöket,
ahol elrejtőzhetsz a tömeg elől akár nyár közepén is.
A sziget közelében található 4 nemzeti park, természetvédelmi területek,
folyókanyon, gazdag kultúrális örökségekkel büszkélkedő óvárosok
tartalmas kikapcsolódást ígérnek. Ezeket a látnivalókat kis létszámú
kirándulásainkon is felfedezheted. (részletek: http://villadobra.hu/egynaposkirandulasok.html)
A kora nyári hónapokban, valamint szeptemberben, amikor csillapodik a
hőség, kajak túrára, kulturális és gasztronómiai kirándulásokra hívunk a
tengerpart közelében, ősszel és télen pedig Vir szigettől távolabb eső
régiókat, Abbáziát és a Tengermelléket valamint a Plitvicei tavakat is
meglátogatjuk. Őszi-téli kirándulásainkat és további program ötleteinket az
alábbi oldalon találod: http://villadobra.hu/elmenyek.html
Az időjárás nagyon kedvező Dalmáciában: májustól szeptember végéig
érdemes eljönni a tengerpartra. Májustól már napozhatsz a tengerparton,
júniustól szeptember közepéig pedig a tengerben is fürödhetsz.
A programok árait weboldalunkon találod:
http://villadobra.hu/component/content/article/1-friss-hirek/191programok2018.html
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Villa Dobra Family Apartmanház:
Vir sziget, Stari put 161/A
Villa Dobra Holiday
Apartmanház:
Miljkovica XVIII. utca 6. szám
Email:
villadobra.hu@gmail.com
Web:
http://villadobra.hu
Kövess minket:
facebook.com/villadobra

Milyen időjárás vár
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
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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
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olvasható

Családi
Hajókirándulások

Boat and Breakfast:
Reggelizz velünk hajón,
napkeltében. Gyönyörű látvány,
amint a felkelő nap első sugarai
felbukkannak a Velebit sziklái
mögött. A reggeli csendben,
nyugodt tengeren invitálunk egy
különleges dalmát reggelire.
Dalmát sonka és sajt falatok, friss
péksütemény, friss, helyben termő
gyümölcsök mellé igazi
kávékülönlegességet szolgálunk fel
a fedélzeten.
Indulási helyszín: Vir sziget, az
apartmanház közelében található
móló. A program június 23-ig
érhető el.

Hajókirándulások
Vir sziget körül és
a szigetvilágban

Archipelago Zadar: kis létszámú
hajóutak
Igazán családias hangulatú
hajókirándulásokra invitálunk
benneteket az Archipelago Zadar
hajóinak fedélzetén.
A nagy kirándulóhajók számára
megközelíthetetlen, rejtett érdekes
helyeket fedezhetsz fel velük. A
hajón privát idegenvezető mesél
az éppen aktuális megállóhely
látnivalóiról, a szigetvilágról, vagy
éppen a Tito idején épült
tengeralattjáró bunkerekről,
amelyekből öt is készült Zadar
közelében. Hogy miért? Ezt is
megtudhatod, ha velük tartasz.
Választható programok:
- Kornati szigetvilág: Lojena
öböl (55 perc menetidő)
- A Hosszú Sziget titkai:
(Golubinka barlang, Veli Zal,
Sakarun)
- Indulás: Zadar óvárosi
kikötőjéből. Hazaérkezés után
érdemes körülnézni Zadarban.

Hajókirándulás Vir sziget körül
Ezen a hajókiránduláson a
kapitányon kívül csak Te és családod
vesz részt, így a leginkább személyre
szabott, és a legtöbb fürdőidőt
magában foglaló hajókirándulás vár
benneteket a Calypso fedélzetén.
Vir sziget partvonalának hossza
mintegy 30 kilométer, ezt a
távolságot alig egy óra alatt tesszük
meg. Összesen 3 óránk lesz a Vörös
sziklás parton búvárkodni, vagy a
rejtett öbölben, lakatlan szigeten
napozni vagy labdázni a gyerekekkel
a lakatlan szigeten.
Első megállónk a várrom közelében
lesz, majd a világítótornyot vesszük
célba, ahol csak néhány fotó erejéig
állunk meg. Ezután a közeli rejtett
öbölben horgonyzunk le.
A sziget nyugati végén kicsit
eltávolodunk a parttól, a nyílt tenger
irányába. Az 50 méter mély, sötétkék
színű tenger és a ragyogó napsütés
újabb fürdőzésre hív, csakúgy, mint
következő állomáshelyünk, a Vörös
sziklás öböl.
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Indulás/érkezés:
az apartmanházhoz közeli
hajókikötőből
Mit hozzatok:
Búvárfelszerelés, napernyő
Foglalás: A hajótúra
délelőtt és délután indul.
Vir szigetre érkezéskor
érdemes előre lefoglalnod.
Sportkedvelőknek ajánljuk:
Ha motorzajtól mentesen
fedeznéd fel a szigetet, az
apartmanháznál kétszemélyes
tengeri kajakot is bérelhetsz
Ha nincs kedved evezni, 4
személyes kismotoros
gumicsónakunkat is
választhatod, amivel a
várromhoz vagy a lakatlan
szigetre kalandozhatsz el alig
45 perc alatt.
Kedvet kaptál?
További részletekről, és
foglalással kapcsolatban
érdeklődj a recepción

Vir sziget és Zadar közelében

Naplemente
Hajóról
Köszöntünk a fedélzeten!
Alfred Hitchcock egykori zadari
nyaralása alatt minden este az
óvárosi Zagreb Hotel 202-es
szobájának teraszáról nézte a
naplementét. A legenda szerint
ekkor született híres mondása,
miszerint Zadarban a legszebb a
naplemente. Szebb, mint
Floridában, Key West-ben, és bárhol
a világon.

Rugalmas indulás 17-19 óra
között a Calypso hajóval
Indulás az apartmanházhoz
közeli mólóról, 5 perc sétára a
szálláshelytől.
Naplemente előtt esti
fürdőzésre is lehetőségünk
lesz

Zadarban 45 perces hajótúrát
is választhatsz (Zadar by
boat), az óváros déli
Esti hajókirándulásunkon te is
partvonalán található mólóról
átélheted, megtapasztalhatod, miért indul a hajó.
is szeretett bele Hitchcock ebbe a
meseszép látványba; ezúttal Vir
sziget közelében.
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naplemente kirándulás
zadari sétahajóval

Fedezd fel a
Szigetvilágot

Túra a világítótoronyhoz:
késő délután meglátogatjuk a
világítótorony melletti rejtett
tengeröblöt, ahol a homokossziklás part kiváló terepe a
búvároknak, és a gyerekeknek is,
hiszen a part lassan mélyül. A
másik úticél a lakatlan sziget, ahol
pedig kagylókat gyűjtögethettek.
Időtartam: 3 óra
Naplemente hajóról:
kora este kihajózunk a déli
öbölből, hogy zavartalanul
gyönyörködhessünk a
naplementében. Mielőtt lenyugszik
a nap, megmártózhatsz a mélykék
tengerben, majd egy pohár
pezsgőre hívunk meg a fedélzeten.

A program összeköthető Tengerparti
vacsorával a mólón is: ha
meglepetésnek szánod a programot, a
hajókirándulásból visszaérve, a mólón
terített asztal vár benneteket, hogy egy
felejthetetlen vacsorát fogyasszatok el a
tengerparton. Időtartam: 1,5 óra
(vacsora nélkül - kérjük, ha ezt a
programot szeretnéd, foglaláskor
jelezd nekünk)
Fekete Gyöngy (Black Pearl)
Ez a hajó ideális baráti társaságoknak,
hiszen mindössze 12 személyes. Ha
szívesen körbe járnád a közeli szigeteket
egy kisebb hajóval, bennük nem fogsz
csalódni. A szigetek között kihajózunk a
nyílt tengerre is, ahol megnézhetitek egy
1980-as években elsüllyedt 70 méter
hosszú mentőhajó roncsait, majd tovább
haladva Tito idején csatahajók és
tengeralattjárók számára épült egyik
búvóhelyet is.

Közben többször is
megállunk fürödni a szigetek
kevésbé látogatott
tengeröbleiben, ahol
napközben is csak néhány
vitorlás horgonyoz le, így
nyáron sincs tömeg. A
program 5 megállóhelyet
tartalmaz, elegendő időtök
lesz fürödni a tengerben. A
megállók között a menetidő
rövid, a leghosszabb szakasz is
mindössze 75 perc, így kisebb
gyermekekkel is vállalható a
kirándulás. Időtartam: 9 óra.
Indulás 9:00-kor az
apartmanház közeli mólóról,
érkezés 18 óra körül.
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Hajókirándulások
Ismerd meg Dalmácia
meseszép tengerpartjait,
amit leginkább csak a
helyiek ismernek
Zadarból és Vir szigetről
induló kis létszámú
hajókirándulásokon

A Hosszú sziget

titkai

ahová út nem vezet, csak hajóval juthatsz el
Horvátország mintegy 1200
szigete közül 300 Zadar régióban
található. A különösen védett Kornati
Nemzeti Park közelében számtalan
érdekességet rejtenek a szigetek.
Trópusi tengerpartokat idéző
tengeröblök, magas sziklaszirtek, és
az egyik legkevésbé ismert látnivaló,
a Golubinka tengeri barlang. A
hegyek és a szigetek építőkövei
túlnyomórészt mészkövek, melynek
sajátossága, hogy évezredek alatt
(tenger)vízben oldódik. Így a hegyi
folyók völgyeiben érdekes alakú
karszt vízesések, a hegyek
gyomrában barlangok alakulnak ki.
Ezúttal nem a hegyekbe kalauzolunk
el benneteket, hanem egy csodálatos
szigetre, amit egy nyári napon, kis
létszámú hajókirándulás során
fedezhetsz fel.
A Golubinka tengeri barlang a nyílt
tenger irányából közelíthető meg,
elhajózva a Sakaruni öböl közelében.
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A barlang bejárata olyan keskeny,
hogy csak egymás mögött libasorban
úszva juthatunk be. A tenger felől
mindössze egy hosszúkás hasadék
jelzi a barlang bejáratát. Odabent
ámulatba ejtő látvány fogad minket.
A barlang bejárata felől a tengervízen
áthatolva a napsugarak kékes
színárnyalatban tündökölnek. A
természetes fény ezen kívül csak a
barlang apró felső nyílásán át hatol
be, varázslatos hangulatot
kölcsönözve a barlangban. A barlang
falát piros, zöld, sötétszürke
színekben pompázó kövek alkotják, a
kisebb kavicsokat az állandó
hullámzás teljesen simára,
gömbölyűre csiszolta. A bejáratot
szegélyező meredek sziklafalak
tövében érdemes alámerülnöd, és
rácsodálkozni a mély és kék
tengerben úszó színes halrajokra. Alig
egy órát töltünk itt, de lehet, hogy az
egyik legkedvesebb élményed lesz itt
az Adrián. Ami pedig ezután
következik, arról sem olvashatsz az
útikönyvekben ... irány Veli Zal ...

A Telascica természetvédelmi
területre sok sok kirándulóhajó
útja vezet. Ezúttal egy kis
létszámú, mindössze 12
férőhelyes gyorshajó
fedélzetén járhatod körbe
Zadar környékének
legnagyobb szigetét, Dugi
Otok-ot.
Indulás helye: Zadar, kikötő
Indulás időpontja: 9:00
Érkezés: 18:00 körül
Ellátás: snack csomag és üdítő
ital
Útvonal: Zadar - hajóroncs Golubinka tengeri barlang Veli Zal - Sakarun tengeralattjáró-bunker-Bozava
halászfalu
Szervező: Archipelago tours
https://zadar-archipelago.com/

Strandok

Meseszép tengerpartok,
ahol nyár közepén sincs tömeg
Félretettük az útikönyveket és a
helyiekre hagyatkoztunk, hogy
elkalauzoljanak bennünket a
legszebb, kevésbé felkapott ám
annál szebb tengerpartokra Zadar
közelében ...
Veli Žal A Hosszú sziget (eredeti
nevén Dugi Otok) legszebb strandja
egyelőre nem szerepel a Zadarból és
Vir szigetről induló nagyobb
kirándulóhajók úticéljai között.
Szerencsére! Káprázatos, déltengeri
miliőt idéző, szinte érintetlen
tengerpart, ahol a vízfelszín alá
merülve a kíváncsi búvárok színes
tengeri halakban, fehérhomokos
fövenyben és kristálytiszta vízben
gyönyörködhetnek.
A tengerpattal szemközt egy kis
lakatlan szigetre is átúszhatunk, amin
túl, a horizont mögött a távolban már
csak az olasz partok vannak.

Ljubac tengerpart
A Velebit hegység közeli látványa
egészen különleges hangulatot
kölcsönöz ennek a hosszú, homokos
fövennyel borított partszakasznak. A
Ninska Lagunától mintegy 20 perc
autózásra találjuk ezt a kifejezetten
gyerekbarát strandot, ahol szabadjára
engedhetjük a legkisebb
családtagokat, hiszen a víz ebben az
öbölben igencsak sekély. Szomjunkat
a parti bárban csillapíthatjuk, ha
pedig megéheztünk, a part melletti
étterem vár bennünket. Akár egy Pag
szigetre vezető egynapos
kiránduláson is megállhatunk itt, útba
esik a sziget felé.
Lojena-öböl A Kornati-szigetvilág
legszebb tengeröble. Már az
idevezető hajóút is emlékezetes
élményt tartogat, hiszen Dalmácia
legszebb szigetcsoportjának tagjai
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között hajózunk. Zadart
elhagyva az Ugljan és Pasman
sziget közötti csatornán kelünk
át, majd délkelet felé folytatva
utunkat az indulástól számítva
alig egy órán belül elérjük
Levrnaka szigetet, ahol néhány
kíváncsi hajóson kívül szinte
senkibe nem fogunk
belebotlani.
Merülj alá
Egyszerű búvárszemüveg és
pipa is elég, hogy csodaszép
látványban legyen részed: a
hajóroncsnál színes halak
úszkálnak, a Golubinka
barlangban a tenger
varázslatos kék színben
pompázik. Ha mélyebbre
merülnél, ﬁgyelmedbe ajánljuk
István és Marcsi búvárbázisát
Rogoznica mellett, Razanj
faluban: adriadive.hu

Első tengerparti
nyaralás

Gondoltál már arra, hogy
tengerparti élményt adj
ajándékba?
Emlékszünk vendégeinkre, akik
meglepetés nyaralást szerveztek
nagyszüleiknek, akik így életükben
először jártak a tengerparton.
Lepd meg szeretteidet életre szóló
élményekkel az Adrián. Mesés
helyek, ﬁnom ételek, kultúra és
történelem: ajándékozd idén
Dalmácia hangulatát!

Ismerd meg Dalmáciát
Program ötletek azoknak, akik első
tengerparti nyaralásukat tervezgetik:


Hajókirándulás Vir Sziget körül



Naplemente a Calypso hajó
fedélzetén



Egésznapos hajókirándulás a
Szigetvilágban



Dalmácia Ízei Élménytúra:
délelőtti séta a zadari dalmát
piacon, este meglepetés
tengerparti vacsora egy
különleges helyszínen



séta Zadar óvárosában Sime
vezetésével, magyar kísérővel



... és még további élményötletek:

A szabadidős programokat a
család érdeklődési köréhez igazítjuk,
nincs kötelező részvétel.

http://villadobra.hu/elmenyek.html
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Dalmácia tájai & ízei
Kirándulás - kultúra - Gasztronómia
Kora nyári és szeptemberi programok
Kiránduljunk együtt Dalmácia
meseszép tájain, és közben
kóstoljuk meg Zadar régió helyi
ételeit: érlelt sajtokat, tradícionális
dalmát sonkát, a helyi piac friss
zöldségeit és zamatos
gyümölcseit, Horvátország
legﬁnomabb borait.
Ismerd meg velünk Zadar és Nin
város három évezredes történetét
és kevésbé ismert, érdekes
helyeket Vir sziget közelében.
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V

VillaDobra
Kirándulások

Kirándulás-Kultúra-Gasztronómia

Kora nyári és szeptemberi programok

Habár Dalmácia jelenleg Horvátország része, a terület mai nevét nem
róluk, hanem a korábban itt élt illír törzsekről, a dalmatákról (más elnevezés
szerint ’delmatákról’) kapta. A horvátok ősei csak jóval később, az i.sz. V.
században, a nagy népvándorlás idején érkeztek mai lakóhelyükre. Kíváncsi
vagy, miért szerepel kitüntetett helyen a horvát történelemben Nin városa?
Tomislav, az egykori Horvát Királyság alapítója, első királya 925-ben a Nin
melletti dombon suhintott kardjával a négy égtáj felé, jelezve, hogy
megvédi országát, bármilyen irányból is érkezzen az ellenség. A legenda
szerint vele együtt összesen 7 horvát király megkoronázásának színhelye
volt a domb, Nin város pedig egészen Könyves Kálmán királyunk által 1102ben létrehozott horvát-magyar perszonálunióig a Horvát Királyság fővárosa,
koronázóvárosa és egyházi központja volt. E kitüntetett szerep azonban
nem az első fejezet volt a városka történetében, hiszen a szigetre épült
óvárosban sétálva ennél sokkal-sokkal korábbi korokból származó
épületmaradványokra, történelmi emlékekre is bukkanunk majd ...

Bor-sajt-óváros
Ismerd meg velünk Dalmácia
egyik legrégebbi városának
történetét. Városi sétánk végén
betérünk egy rövidke
borkóstolóra, ahol nemcsak
Dalmácia, hanem Isztria és
Szlavónia borkülönlegességei is
várnak. A borokat sajt és sonka
kóstoló kíséri: Nin jellegzetes
fűszeres sonkája a Sokol, amit
csak ebben a régióban készítenek
és Pag sziget sajtkülönlegességei.
A program ára: 200 kuna / fő
(tartalmazza a kisbuszos
transzfert, magyar nyelvű
idegenvezetést Ninben, és a borsajt-sonka kóstolót).
Időtartama: ~ 3 óra
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A bor-sajt-óváros túra májusban,
júniusban és szeptemberben indul
előre egyeztetett napokon.
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Dalmácia ízei
Kóstold meg a helyi
termelők zsenge
zöldségeit, zamatos
gyümölcseit,
frissen fogott tengeri
halat. Egy kora reggeli
sétára hívunk Zadar
óvárosi piacára, ahol a
környék jellegzetes
sajtjait, sonkáit,
gyümölcseit kóstolhatod
meg, és bevásárolhatsz
az esti sütéshez is.

Zadar környékének
jellegzetes ízei
Nin város ad otthont
júliusban a Sokolfesztiválnak. A Sokol egy
hagyományos eljárással
készülő helyi sonka
különlegesség, amit csak Nin
környékén készítenek.
Dalmát reggeli a Villa Dobra Apartmanházakban

Pag sziget a sajtról híres, a
Kolanban található
Arra törekszünk, hogy amit csak lehet, helyiektől
sajtmanufaktúrában
szerezzünk be, általunk személyesen ellenőrzött
megnézhetitek, hogyan
forrásból. Így nem is feltétlenül szükséges Zadarba vagy
készülnek a világhírű sajtok
Ninbe menned ahhoz, hogy megkóstold Dalmácia helyi
(és kóstolhattok is)
ételeit: érlelt sajtokat, tradícionális dalmát sonkát friss
zöldségekkel, dióval, mandulával és friss kenyérrel.
Nadin település ad otthont
a Skaulj család borászatának,
Ha kíváncsi vagy rá, honnan szerezzük be mindezeket,
akiknek vörösborait Európatarts velünk egyik reggel a zadari piacra is, ahol te is
szerte elismerik.
vásárolhatsz a helyi termelőktől. A piac szerdán,
pénteken és szombaton különösen gazdag kínálattal
vár, heti egy alkalommal, minimum 6 fő részvétele
14
esetén kisbuszos transzfert is foglalhatsz.

Sajt, só, oliva:
A mediterrán vidék jellegzetes ízei
Pag sziget: Sajtkóstoló és séta Pag városban
Horvátország 66 lakott szigete közül mindössze néhányra vezet híd, ami
közvetlen összeköttetést biztosít a szárazfölddel. Pag az egyik leghosszabb
sziget az Adrián, ahol a sajtkészítésnek évszázados hagyománya van. Az egyik
(több, mint 100 éve működő) családi sajtmanufaktúrában bepillanthatunk a
sajtkészítés fortélyaiba, és a „végeredményt” is megkóstolhatjuk. Novalja város
melletti strandot sokat sejtetően Horvát Ibizának is nevezik, a parton sétélva
látni fogod, hogy miért is találó az elnevezés ...
Nin: Az egykori Horvát Királyság koronázóvárosa és Dalmácia legrégebbi
sólepárlója. Tudtad, hogy egykor a római katonák ﬁzetségüket sóban kapták,
melynek értéke az aranyéval vetekedett. A sóban mért ﬁzetséget latinul
salarium-nak nevezték, innen eredeztethető az angol salary, vagyis ﬁzetés szó.
A só, a sajtok és az oliva olaj a mediterrán vidék jellegzetes ízei. A
sómúzeumban tett látogatásunk a Nin városnéző program része, így
autentikus ajándékokat is beszerezhetsz, melyek kifejezetten erre a környékre
jellemzőek. Ha részletesebben érdekel a só története, a sólepárló
meglátogatásával egybekötött idegenvezetésre is jelentkezhetsz. Részletek
nálunk, vagy a Nin Sómúzeum és Sólepárló honlapján:
A Solana Nin d.o.o.
www.solananin.hr
Cím: 23232 Nin, Ilirska cesta 7.

Tarts velünk! Pag szigetet
felfedező egynapos
kirándulásunk programja:
Kultúra és történelem:
Séta Pag óvárosában

Kolan:
Látogatás és kóstoló a sajtmanufaktúrában

Nin:
A só története és az első horvát
koronázóváros

Létszám: 5-8 fő. A program ára: 450
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kuna/fő, tartalmazza a belépőt is a
sajtmanufaktúrába.

Sómúzeum
Ninben
Nin, az egykori Horvát Királyság
székhelye, koronázóvárosa és
egyházi központja nemcsak
történelmi emlékekben bővelkedik. A
várostól keletre lévő sík területen
sólepárló működik, méghozzá több,
mint másfél évezrede.
Nin település már az ókor óta lakott,
és már a római korban is jelentős
szerepet töltött be. Nemcsak itt épült
meg Dalmácia legnagyobb ókori
kikötője, a mai Ninska Laguna
partvonalán, de innen származik az
ókor és a középkor egyik
legjelentősebb árucikke, a só is.
1500-ban a Velencei Köztársaság
megvásárolta az Adria menti
sótelepeket, így a Nin város melletti
sólepárló is a kezükre került. Emiatt
sajnos 500 évre bezárták, ugyanis a
Nini sólepárló konkurenciát jelentett
az ő saját, hazai sólepárlóiknak.

Évszázadokon keresztül jelentős
bevételi forrást, megélhetést, élelmet
biztosított a „fehér arany”, mely
hagyományt az újkorban, egészen a
mai napig fenntartja néhány lelkes
helyi család, akik évről évre, a
tengervíz lepárlásával kifogástalan
minőségű, ásványi anyagokban
rendkívül gazdag bio minősítésű sót
„takarítanak be”.
A só kivételes minőségét földrajzi
elhelyezkedésének köszönheti. Nin
tágabb környezetében nincs jelentős
ipar és mezőgazdasági termelés, így
tiszta a talaj, a tenger és a levegő.
A betakarítás legnagyobb ellensége
az eső. Egy évben mindössze 60
napon át dolgozhatnak a
sólepárlóban, hiszen ennyi időn
keresztül biztosítottak a feltételek:
elegendő napsütés, így elegendő
mértékű párolgás.

A só bizonyos értelemben a
civilizáció fejlődősének alapját
is jelentette, miután felismerték
az emberek tartósító hatását.
Így az élelmiszert hosszabb
ideig tudták tárolni, és szállítása
is lehetővé vált.
A „betakarítás” pár évtizeddel
korábban még embert próbáló
ﬁzikai munka lehetett, hiszen az
elpárolgott tengervíz helyén
visszamaradó "végterméket"
kézi eszközökkel, kézi erővel
kellett a nyári melegben és
magas páratartalomban
összegyűjteni.
Ma már itt is megﬁgyelhető a
modernizáció, szerencsére
azonban a só továbbra is
adalékmentes maradt. Az
összegyűjtött sót semmiféle
kémiai kezelésnek
nem vetik alá, mindössze a
különböző felhasználási
területnek megfelelően darálják
kisebb-nagyobb szemcséjűre.
Hallottál már a sóvirágról?
A sóvirág a tengervíz
elpárolgása után a felszínen
keletkező legértékesebb, felső,
ﬁnom sóréteg, mely igen
gazdag ásványi anyagokban.

Oliva
Zadari ismerősünk, Drita farmjáról
talán már meséltünk... Ő készíti
(szerintünk) a legﬁnomabb oliva
olajat Zadar könyékén. Kíváncsi vagy,
hol terem az olivabogyó? Szeretnéd
16 tudni, mit jelent pontosan, hogy az

olaj ’extra szűz’? Piknikezzünk együtt
Drita oliva ligetében, és mindezeket
megtudhatod, és néhány dalmát
receptet is megosztunk veletek.
A program időtartama fél nap. Igény
szerint, és kapacitásaink erejéig
kisbuszos transzfert is biztosítunk.

Dalmácia ízei

Őszi dalmát tökleves
almával és édesburgonyával

Adj hozzá sót és curry-t,
majd forrald addig,
ameddig az összetevők
megpuhulnak. Ezután
turmixold össze.

1

Vágj fel kis kockára egy
almát, egy fél hokkaido
tököt és egy fél
édesburgonyát

2

Öntsd a felvágott alapanyagokat egy
fazékba, majd önts rá annyi vizet,
hogy ellepje őket. Körülbelül 15
percig főzd, ameddig a tök
megpuhul (addigra az alma és az
édesburgonya is puhára fő).

3
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4

Ízesítsd pirított
tökmaggal és egy kis
oliva olajjal.

A legﬁnomabb kávé
Zadar óvárosában
A kávé egy zágrábi mikropörkölőből, a 2014-ben alapított Cogito Coffee-ból
érkezik a zadari kávézóba. A ﬁatal alapítók kezdettől fogva a jó minőséget
helyezik előtérbe. Megkóstolva az espressójukat számunkra nyilvánvalóvá vált,
hogy ez nem csak egy közhelyszerű kijelentés.
Az óvárosi nézelődés után jól esik a városfalon belül, a középkor hangulatát
idéző környezetben kortyolgatni. Nyáron jegesteájukat érdemes kipróbálni, ami
gyömbérrel és citrommal ízesítve igazán frissítő ital a nagy melegben.
Kedvenc helyek Zadarban:
A kedvenc kávézónk mellett említést érdemel még az Art Hotel Kalelarga
étterme, egy kiváló reggelizőhely a főutcán. Az Art Kavana cukrászdában mennyei
süteményeket kóstolhatunk meg, akár előrendelést is felvesznek (kinek van
szülinapja a nyaralás ideje alatt?...). A Ledana bár ideális helyszíne egy délutáni,
esti koktélozásnak. A Stari most étterem pedig arról nevezetes, hogy még mindig
itt a legﬁnomabb a csevap és a pljeszkavica.
Kedvenc éttermeink Zadarban:
Bon Appetit: Ulica Mihovila Pavlinovica 4.
Tinel: Ulica Don Ive Prodana 2.
Stari most: Benkovacka cesta 8.
Bruschetta: Ulica Mihovila Pavlinovica 12.
Sime: Put Matije Gupca 15.
... és kedvenc fagyizónk: Donat fagyizó, a Szent Donát templom mögötti
Szent Anasztáz templom bejárata előtti téren

Tudtad?
Magyarországon a törökök
honosították meg a kávézás
kultúráját. Borhoz szokott
korabeli honﬁtársaink eleinte
furcsán fogadták a törökök
„feketéjét”. Ma már sokan el
sem tudjuk képzelni a
reggeleinket nélküle.
Egyre több helyen nyílnak
egyedi pörkölésű kávékkal
dolgozó kávézók: szerencsére
2015 óta, a Cogito Coffee
zadari egységének megnyitása
óta már az Adrián is
élvezhetjük a magas minőségű,
egyfajta termőterületről
származó, a fair trade-et is
előtérbe helyező
csúcsminőségű kávékat.
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Képzeld el ...

Nyaralás, ami sokáig
emlékezetes marad
Engedd szabadjára a fantáziád, és egy lelkes
csapat a tengerparton megvalósítja, amit
megálmodtál. Évforduló a tengeren, lánykérés a
Vörös sziklás öbölben, első közös tengerparti
nyaralás, amit meglepetésként adhatsz át
szüleidnek, nagyszüleidnek ... Vacsora
ke esben egy tengerparti mólón ...

Írjuk együtt egy meseszép nyaralás
történetét a tengerparton

Ezek a történetek Neked is
inspirációt adhatnak.

Itt Dalmáciában már sok sok
történetnek lehettünk részesei.

Képzeld el, milyen élményekkel
szeretnéd meglepni kedvesedet a
közös nyaralásotokon, vagy szüleidet,
barátaidat, akikkel szívesen osztod
meg a nyaralás legszebb pillanatait.
Mi itt vagyunk, hogy megvalósítsuk.

Születésnap, amikor az ünnepelt
torájára marcipánból rajzolták kedvenc
hobbiját. Évforduló, amit a Calypso hajó
fedélzetén ünnepeltünk a tengeren.
Családi nyaralás, amikor a nagyszülők
életükben először pillantották meg a
tengert. Lánykérés, amikor a Vörös
sziklás parton kövekből rakta ki a leendő
vőlegény kedvesének szánt üzenetét.
Tengerparti vacsora egy rendhagyó
helyszínen...
Annyi érdekes történet, annyi
emlékezetes pillanat, amire nemcsak
vendégeink, mi is szívesen emlékezünk
vissza.
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Ismerd meg Dalmácia legszebb
rejtekhelyeit, a dalmát konyha
ﬁnomságait, kulturális értékeit,
természeti kincseit, és közben írjuk
együtt egy meseszép nyaralás
történetét ...
... Itt, a tengerparton!

Ötletek, ha a nyaraláson
különleges élményt szereznél
útitársa(i)dnak


Évforduló a Calypso hajó
fedélzetén



Lánykérés a Vörös sziklás
parton



Meglepetés születésnap a
tengerparton



Tengerparti vacsora

További ötletekért keresd fel
oldalunkat:
http://villadobra.hu/elmenyek.html

és

facebook.com/elmenyekazadrian

Vacsora a
tengerparton
Imádjuk a mediterrán ízeket, elhozzuk nektek a dalmát
konyha világát. Tengerparti vacsora egy pohár borral, egy
kis beszélgetés a mólón igazán bensőséges, ha csak ketten
lesztek a pillanatok részesei.
Egy különleges, meghitt helyen invitálunk egy kellemes
vacsira kedveseddel, akivel szívesen osztod meg a nyaralás
legszebb perceit.
A vacsora helyi halászok friss fogásaiból és Drita kertjéből
érkező alapanyagokból készül. Az alkalomhoz illő borokat
Nadinból, a Skaulj borászatból vagy Nin helyi
borszakértőjének ajánlásai alapján válogatjuk.
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A Kornati szigetvilág
madártávlatól
Ha Horvátország összes szigetének
és szárazföldi partvonalának hosszát
összeadjuk, majdnem 6000 kilométer
távolságot kapunk. Ez annyi, mint
autóval elutazni Gibraltárból
Norvégia legészakibb pontjára, és
még további 200 kilométer. Vagy a
Budapest-Zadar távolság több, mint
kilencszerese.
A szigetvilág Zadarhoz közeli 300
tagja ámulatba ejtő látványt nyújt
kisrepülő fedélzetéről.

Tarts velünk 2019. május-júniusban,
amikor már fürödhetsz a tengerben
és napozhatsz a strandon is, hála a
Velebit hegységnek, ami mögött
megtorpan a szárazföldi klíma, és vele
együtt a frontok többsége is. Így
rendszerint már áprilisban beköszönt
a kora nyári idő. Ha a pihenés mellett
izgalmas programokra is nyitott vagy,
ülj velünk repülőre és nézd meg a
szigetvilágot madártávlatból is.
Miért érdemes májusban és
júniusban eljönnöd a tengerpartra?
mert nincs még tömeg a
tengerparton, ilyenkor igazán
kipihenheted magad
 mert már elég meleg van, hogy
napozz a tengerparton és fürödj a
tengerben
 mert a szállásdíjak ilyenkor még
nem érik el a nyári csúcsidőszakét
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Néhány tudnivaló a
kisrepülős kalandról
Vir szigetről autóval körülbelül
45 perc alatt érhető el Zadar
nemzetközi repülőtere
(Zemunik). Igény szerint,
előzetes megbeszélés alapján
kisbuszos transzfer is kérhető.
Az útvonal 30, 50 és 60
perces. 30 perc alatt Zadar és
Vir sziget repülhető körbe, 60
perc alatt pedig a Velebit
hegységet és a Zrmanja
kanyont, vagy a Szigetvilágot
nézhetjük meg madártávlatból.

Egynapos kirándulások
májustól októberig

V
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VillaDobra
Kirándulások

Ebéd előtt a gyerekek a
folyóparti fa ágára erősített
kötélről libbenhetnek a vízbe,
vagy a vízesésekről
ugrálhatnak (saját felelősségre,
és szülői engedéllyel).
Ebéd után tovább folytatjuk
utunkat, de nem megyünk
sokat, csak 10 percet autóval.
Majd további 10-12 perc séta,
és el is érjük a legszebb
vízeséseket (balra a képen).

Zrmanja
kanyon

Folyóvölgy a Velebit hegységben,
ahol vízeséseknél fürödhetünk.
Már az odavezető út is izgalmas,
hiszen áthaladunk Dalmácia egyik
legmagasabb viaduktján, a 90-es
években lebombázott majd azóta
újjáépített Maslenica viadukton.
A híd történelmi szerepe helyett ma
már másfajta „hírnévnek” örvend: ez
a híd ugyanis a legmagasabb
ugrópont, ahonnan a
vállalkozókedvűek a mélybe vethetik
magukat - egy jó erős
biztosítókötéllel..
Tovább folytatva utunkat a Velebit
hegység előterében haladunk. Az
útról kis kitérőt teszünk, hogy
megnézzük Obrovac várost, ahol a
90-es években történt események
nyoma ma is szemmel látható.
Kora nyáron, május közepéig a
Velebit legmagasabb csúcsait még
hó borítja, így igazán különleges
látványban lehet részed a Zrmanja
kanyonba vezető úton.
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Az egyik kereszteződésnél
struccfarmba botlunk, közvetlenül
mellette már kora délelőtt sül a ﬁnom
pecsenye ...
A domb oldalán vezető útról
Muskovci falunál térünk le, hogy
leereszkedve a völgybe végül elérjük
a Zrmanja folyót.
Első megállóhelyünk a folyóparti
étterem, ahol kora délután vendégül
látunk első osztályú pisztráng sültre
vagy hústálra (a program ára júliusaugusztus hónapban tartalmazza az
ebédet, és az üdítőitalt, kávét.
Májusban, júniusban és
szeptemberben sajnos zárva tart az
étterem, ilyenkor célszerű otthonról
hozni szendvicset, a kirándulás díja
pedig a kora nyári hónapokban és
szeptemberben 120 kuna / fő)

Fontos tudnivaló: a gyalogút
kicsit sziklás, érdemes
edzőcipőt hozni.
Ide akár kenuval is
felevezhetünk az étterem
közelében található
kenukölcsönzőtől. A
kölcsönzés díja 40 kuna / óra
(2018-as ár).
Érdemes tudni, hogy a folyó
vize nagyon tiszta, viszont kissé
hideg: még nyáron sem
melegszik tartósan 22 °C fölé.
Azonban az élmény kárpótol
majd érte, és a nagy nyári
melegben egyébként is jól fog
esni a frissítő forrásvízben
lubickolni.
Tudnivalók a kirándulásról:
Indulás: 8:30, Érkezés: 17:30 körül
Utazás kisbusszal (maximum 8+1 fő)
A program árát a honlapunkon
találod:
http://villadobra.hu/component/conte
nt/article/1-friss-hirek/191programok2018.html

Krupa kolostor, Dalmácia
egyik legjelentősebb szerb-ortodox műemléke

Tudjátok melyik az a hegy, amelyre csodás kilátás nyílik Vir szigetről? Nos,
eláruljuk, ez a Velebit hegység, amely rengeteg kincset rejt. Tartsatok velünk
egynapos kirándulásainkon, amikor megmártózunk a hűs Zrmanja folyóban,
vagy felfedezzük kistestvére, a Krupa folyó környékét.

Ki jön velünk felfedezni a
Velebitet?

Kirándulás a Zrmanja-kanyonba (1)

Indulás: kedden, csütörtökön
és pénteken 8:30-kor a Villa
Dobra Family és Holiday
Apartmanháztól

Első állomáshelyünk a Maslenica híd, amit 1991-ben a délszláv háború idején
felrobbantottak, majd az újjáépítés után, 2005-ben adták át ismét a
nagyközönség számára. A hídról remek kilátás nyílik a festői szépségű
Novigradi-öbölre, de a vállalkozó kedvűek akár a bungee jumpingot is
kipróbálhatják (amit szükséges előre egyeztetni).
Itt még nem ér véget történelmi kalandozásunk, következő állomásunka a
Zrmanja folyó partján fekvő Obrovac város. A jugoszláv időkben a várost
többségében szerbek lakták, akik kivették részüket a délszláv háborúból is.
Miután a horvátok a Vihar (Oluja) hadművelet során felszámolták az Obrovacot
is magába foglaló Krajinai Szerb Köztársaságot, a szerbek elhagyták a várost,
így nem is csoda, hogy a település egykor a boldog békeidők hangulatát idéző
épületei ma már a délszláv háború nyomasztó mementójaként magasodnak
Obrovac szívében.
Obrovacból tovább vezet utunk a Winettou ﬁlmek (egyik) legendás forgatási
helyszínére, a Zrmanja-kanyonba. A folyó partján fekvő apró Muškovci faluban
megebédelünk, majd egy rövid sétát teszünk a Zrmanja lélegzetelállító
vízeséseihez, ahol egy forró nyári napon az alig 22 fokos hűs folyóban
csobbanhattok is. Aki az evezés szerelmese, annak ajánljuk ﬁgyelmébe a folyó
egy rövid szakaszának kenuval vagy kajakkal való felfedezését. A Zrmanjakanyonban a kenu bérlés díja 50 kuna/óra (2018).
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Tudnivalók:

Érkezés: 17:30 óra körül
Ár: 250 kuna/fő (tartalmazza az
ebédet it)
A Velebitet 8+1 fős kisbusszal
fedezzük fel, ezért kérjük
vegyétek ﬁgyelembe, hogy a
kirándulások legalább 5,
maximum 8 fővel indulnak.
Jelentkezés: legkésőbb egy
nappal indulás előtt a Villa
Dobra Holiday / Family
Apartmanház recepcióján

Kirándulás a Krupa folyó völgyébe (2)
A Zrmanja folyó mellett kevésbé ismert kistestvére, a Krupa. Ahhoz, hogy
megismerjük a folyó festői tájékát, a Velebit kanyargós szerpentinjein át vezet
utunk, mígnem elérjük első megállónkat, a Krupa kolostort. A pravoszláv
rendházat 1317-ben II István Uroš szerb király alapította, és még ma is
szerzetesek lakják. A kolostor környéke csodálatos hely egy romantikus sétához.
Innen a Krupa folyó völgyébe kalandozunk, ahol akár igazi tanyasi kecskesajtot
is vásárolhattok. A parkolótól egy alig fél órás ereszkedés után érjük el a Szerelem
hídját, vagyis a Kudin hidat, amelyet állítólag egy szerelmes ﬁú épített annak
idején, hogy eljusson a folyó túlpartján élő kedveséhez. Bárhogy is történt, az
biztos, hogy a híd a 18. és a 19. század fordulóján épült, és ma is a Krupa folyón
való átkelést szolgálja.

Kecskesajt
Mielőtt leereszkedtünk a
Krupa folyó völgyébe, a híres
Kudin hídhoz, egy apró épület
mellett sétáltunk el, ahol a nyár
alighanem legﬁnomabb
kecskesajtját kóstoltuk meg.
Korábban többször is
tapasztaltuk már, hogy a
legﬁnomabb ételekre távol a
bőszen reklámozott
turistaközpontoktól, a semmi
közepén bukkanhatunk.
A folyóvölgybe vezető út
sziklás, részben kitaposott
útvonal. Érdemes zárt túracipőt
hozni.
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Négy kevésbé felkapott
kirándulóhely Zadar közelében
Ahogyan növekszik az Adriai
tengerpart népszerűsége, egyre
nehezebb olyan rejtekhelyeket találni,
ahol elvonulhatunk a tömeg elől, akár
még nyár közepén is.
Íme 4 kevésbé ismert úticél a
tengerparton (és közelében), ahol
nyáron sem kell zsúfoltságra
számítani.
1. Veli Zal: A helyiek Nagy Fehér
Sziklás Tengerpartnak nevezik. Ez az
elnevezés feltehetően a szemközti kis
szigetre utalhat, hiszen a partot apró,
fehér kövek borítják, melyeket simára
csiszoltak a nyílt tenger felől érkező
hullámok. Egy igazi rejtekhely
azoknak, akik odavannak a Sakarun-i
öböl trópusi hangulatot idéző
látványáért, és a nyári tömeg helyett
nyugalomra vágynak.

2. Velebit természetvédelmi
terület: Akiket lenyűgöz a Velebit
hegység látványa a tengerpartról
nézve, annak érdemes kicsit közelebb
merészkednie, és megismernie ezt a
varázslatos szépségű tájat. A
hegyvonulat Zadartól északkeletre
fekvő része „csak” természetvédelmi
terület, így kevésbé szerepel a
kirándulók bakancslistáján, mint
például a Krka vízesés vagy a Plitvicei
tavak. A Zrmanja folyó nyáron is
ritkán melegszik 22 fok fölé, ezért
igazán frissítő megmártózni benne a
nyári melegben.
3. Roski vízesés: A római katonák
egykori átkelőhelye őskori
maradványokat rejtő barlangot,
gyöngysorra emlékeztető vízeséseket
rejt. A folyó szintjétől mintegy 150
méter magasan fekvő barlanghoz
kiépített, de erőt próbáló út vezet,
azonban a kilátásért érdemes
megbirkózni a közel 500
lépcsőfokkal.

4. Ljubac tengerpart:
Akiknek a Ninska Laguna
ismerősen cseng, és kedvelik a
sekély partokat, érdemes
tovább autózni Nin várostól
Vrsi irányába, ahol a környék
egyik legszebb, gyerekbarát
tengerpartjára lelhetnek.
Apálykor messzire nyúló
homokos föveny várja itt a
kisgyermekes családokat, ahol
a víz még dagály idején is
olyan sekély, mint a Balaton
déli partja Siófoknál. Kis
kitérővel a zarándoksziget felé
(erről később) friss forrásvizet
adó kútra is bukkanhatsz.
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Kultúra és történelem

Dalmácia erődrendszerei
és óvárosai: Trogir és Dubrovnik
Az „Adria miniatűr ékszere” Dalmácia
egyik legrégibb, mintegy 2300
esztendeje folyamatosan lakott
települése. Hellén és római alapokon
kialakult óvárosa a városfejlődés
történelmi folytonosságának
mintapéldája, 1997-ben került fel az
UNESCO Világörökségi listájára.
Egykor a szárazföld és Ciovo sziget
közötti apró szigeten alapított Trogir
(magyar nevén Trau), mint sok más
tengerparti település, mára átlépte
történelmi városhatárait. Szerencsére az
óváros ma is őrzi középkori hangulatát,
maga a négyzethálós utcaszerkezet
pedig a hellén-római idők emlékét őrzi.
Csakúgy, mint Zadar óvárosa.
A város védelmét a sziget nyugati
végén álló Kamerlengo torony látta el, a
kikötő biztonságát pedig a

sziget keleti végén magasodó
Szent Márk-torony látta el.
A 10 hektáros szigeten 200
román és gótikus stílusban épült
háztömb, 10 templom, több palota
és középület található, közülük
messziről kimagaslik a Szent
Lőrinc-székesegyház három stílus
jegyeit is magán hordozó 47
méteres, vörös gúlatetejű tornya.
A 13. és 15. század között épült
román-gótikus katedrális főkapuja
Dalmácia legértékesebb
épületszobrászati alkotása, 1240ben készült. A város legrégebbi
temploma a 9-10. századi Szent
Borbála templom, hasonló korból
származik, mint Zadar főterén, a
Fórumon álló jellegzetes kör
alaprajzáról és vaskos falairól
ismert Szent Donát templom.

Trau viharos történelme
Dalmácia más tengerparti
városához hasonlóan Trau
sem kerülhette el a
történelem viharait:
i.sz. 3. század: görögök
megalapítják Traguriont,
jelentős kikötő a rómaiak
alatt is
814: Nagy Károly hódítása
10. század: A független
Horvát Királyság (melynek
székhelye Nin város volt)
1105: Könyves Kálmán
királyunk révén a Magyar
Királyság része lesz (Trau
néven)
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12. század: velencei, bizánci, magyar
uralom (utóbbiak többször is
visszafoglalták)
1242: A tatárok elől menekülő IV.
Béla Trau várában keres menedéket
(akik félve a tatárok pusztításától,
nem fogadják be a városba,
így Béla királyunk végül Klis várában
talál menedéket)
1322: Velencei hódítás
1356: Nagy Lajos révén ismét a
Magyar Királyság része
1420: Velence újra elfoglalja, ezúttal
évszázadokra a fennhatósága alá
kerül
1806: Trogir is Napóleon uralma alá
kerül (hacsak pár évre is)
1814: A város a Habsburg Birodalom
fennhatósága alá kerül
1918: Szerb-Horvát-SZlovén
Királyság, majd Jugoszlávia része
1991-tól napjainkig: A Horvát
Köztársaság része

Dubrovnik
A partvidék egyik kiugró mészkőszirtjén i.sz. 614 körül Dubrava néven
alapított kereskedőváros Velence legnagyobb vetélytársaként a 13-16.
század között a Földközi-tengeri kereskedelem vezető hatalma volt. A
városállam törvénybe foglalt egészségügyi és szociális intézkedései az elsők
közé tartoztak Európában.
A 2 kilométer hosszú városfal a szárazföld felől 4-6, a tenger felől pedig
1,5-3 méter vastag és 25 m magas. A falat egy nagyobb erőd, 15 őrtorony
és 7 bástya erősíti. A félszigetre épült óváros leghíresebb főutcája, a 300
méter hosszú Stradun egy korabeli csatorna helyén épült ki a 12.
században.
Tudtad?
- A városba már 1436-ban bevezették a vezetékes vizet
- 1667-ben nagy erejű földrengés semmisítette meg a várost, egy
évvel a Londont elsöprő nagy tűzvész után
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Látnivalók útközben
Ha időnk engedi, és nem
sietünk haza a tengerpartról,
bámulatos természeti és
kulturális értékeket
fedezhetünk fel a
tengerparton és a hazavezető
út közelében.

Három érdekes látnivaló
útban a tengerpart felé
Slunj, a vízimalmok városa. A
Plitvicei tavaknál eredő Korana folyó
mentén találjuk ezt a különleges
kisvárost, amelynek nevezetességei a
réges régen épült (néhányuk több,
mint száz éves) hagyományos
vízimalmok a Rastoke nevű
városrészben, amit Karlovacról
érkezve jobbra a viadukt után
találunk. A városban tett
látogatásunkat a vízimalmok és a
Korana folyó vízesései,
szurdokvölgyének látványa teszi.
Cerovac / Rovanjska / Baraceve
cseppkőbarlang. Horvátország és
egész volt-Jugoszlávia egyik földrajzi
jellegzetességei a karsztjelenségek,
aminek köszönhetően az ország
gazdag cseppkőbarlangokban.
Fedezzünk fel egyet útközben a
tengerpart közelében. A Rovanjska
barlang érdekessége, hogy nincsenek
benne kiépítve gyalogutak, így
eredeti állapotában, az érintetlen
természetet láthatjuk, amint
leereszkedünk a barlangba.

Jablanac - Zavratnica öböl. Ez a
festői szépségű öböl Jablanac
település mellett található. A
hegyoldali kilátóhelyről nézve
felfedezhetünk egy elsüllyedt hajó
maradványait. Maga az öböl és
közvetlen környezete
természetvédelmi terület. Szállás
ötletek Jablanacban: LUX Hotel*** és
a hegyimentő-szövetség háza a
domboldalon. Utóbbi igencsak
érdekes (mondju ki: kicsit nomád
feltételek vannak), de a kényelem
feladásáért cserébe csodaszép
panorámában gyönyörködhetünk a
hegyoldalról.

A felsorolásban ugyan nem
szerepel a Plitvicei tavak, mert
minden információt
megtudhatsz róla más
forrásból. Azonban, ha még
nem láttad, legalább egyszer
mindenképpen nézd meg,
különösen május-júniusban,
októberben, vagy télen, amikor
már nincs annyi látogató a
parkban, és van idő elmélyedni
ebben a varázslatos világban.
A nemzeti park hivatalos
honlapja:
https://np-plitvicka-jezera.hr/

Belépő árak (2018):
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/planyour-visit/price-list/
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Többnapos kirándulások

Horvátország ősztől tavaszig
Kirándulás - kultúra - Gasztronómia
Őszi-téli programok
A nyári fotókat nézegetve azt
gondolnánk, Horvátország kizárólag
nyáron ígér tartalmas kikapcsolódást.
Pedig déli szomszédunk igenis négy
évszakos úticél, hogyha a tengerpart
mellett szeretnéd megismerni
kultúráját, történelmét, hagyományait
is.
Kiscsoportos Őszi kirándulásainkra a
kultúra, történelem és a természet
iránt érdeklődőket invitáljuk.
A természetbarátokat a hólepte
gyalogutak, a friss hegyi levegő és a
csendbe burkolózó dombok csábítják
egy téli sétára a Plitvicei Nemzeti
Parkban.
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Töltsünk el egy Adventi hosszú
hétvégét Tengermelléken és
Zágrábban, sétáljunk télen a
hófödte Plitvicei tavaknál.
Sétáljunk Abbáziában a Korzón,
elmerülve a boldog békeidők
hangulatában,
kortyoljunk el egy forró teát
Zágráb főterén.

V

VillaDobra
Kirándulások

Tudtad?

Az Adria partján nem áll meg az élet
nyár után sem. Tengermellék egész
évben színes programokkal vár minket,
különösen a boldog békeidők
hangulatát idéző Lovran városkája.
Októberben ellátogatunk az 1973 óta
minden évben megrendezésre kerülő
gesztenyefesztiválra, a Marunada-ra,
majd a karácsonyi készülődés jegyében
decemberben visszatérünk, hogy
megcsodáljuk a tengerparti adventi
vásárt.
Marunada - Gesztenyefesztivál
Horvátország leghíresebb
gesztenyefesztiválja a Marunada, ahol
egy igazi gesztenyekülönlegességet
kóstolhattok meg. Ezt itt egyszerűen
csak 'maruni'-nak hívnak. (Innen a
fesztivál elnevezése – Marunada)
A maruni már a 17. században igen
fontos árucikke volt Tengermelléknek
olyan tradicionális termékek mellett,
mint az olíva, a meggy vagy a bor.

Az ebből készült ételek a 19. század
folyamán terjedtek el
Olaszországban, Németországban és
az Osztrák-Magyar Monarchiában.
A Marunada-n minden a
gesztenyéről szól. Van itt sült
gesztenye, gesztenyés sütemény,
palacsinta, gesztenyepüré, sőt
gesztenyével készült pörkölt is…hogy
csak pár ﬁnomságot említsünk,
hiszen a lehetőségek tárháza
kimeríthetetlen. De persze más helyi
ﬁnomságokat is kóstolhatunk, mint
például mézpálinkát, vagyis a
medicát, és közben a kellemes őszi
melegben megcsodálhatjuk a festői
Lovrant, ahol híres festőnk, Feszty
Árpád utolsó napjait töltötte.
Marunada – Gesztenyefesztivál
Lovranban:
http://www.visitopatija.net/de/gastro
nomie/marunada
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A maruni egy szelídgesztenye
fajta, amely a Lovran felett
magasodó Učka-hegy, vagyis a
Monte Maggiore lábánál
terem, egészen közel a
tengerhez. Általában nagyobb,
édesebb és világosabb színű,
mint bármelyik
szelídgesztenye, sőt még
meghámozni is könnyebb.
Advent a Tengermelléken
Nincs is jobb program a
karácsony előtt, mint
kedvesünkkel kilátogatni az
adventi vásárba. Ha viszont
igazán felejthetetlenné
szeretnétek tenni a decembert
látogassatok el velünk
Lovranba, ahol ebben az
időszakban karácsonyi díszbe
öltözik a város. Készüljünk
együtt a kis Jézus érkezésére a
Monarchia egykori Riviéráján,
ahol a forralt borozás mellett
korcsolyázásra is van
lehetőség.
Advent:
http://www.visitopatija.net/de/
veranstaltungen/advent

Fotó: croatia.hr

ő
Ha a karácsonyi vásárra gondolunk,
egyből a budapesti, a bécsi vagy a
káprázatos nürnbergi vásár jut eszünkbe.
Mi viszont sokkal különlegesebb helyre
hívunk benneteket decemberben:
Horvátország fővárosába, Zágrábba.
Advent idején ünnepi díszbe öltözik a
város. A karácsonyi vásár nemcsak egy
helyre korlátozódik, hanem az egész
belvárost átszövi, így nem is csoda, hogy
a város 2016-ban és 2017-ben is
kiérdemelte az ’Európa legjobb
karácsonyi vására’ címet. A város
főterén, a Mandusevac kútnál egy
hatalmas adventi koszorút állítanak fel,
ahol remek forralt bor kóstolhatunk
meg.
Ha pedig szerettek korcsolyázni, akkor
a Tomislav király téren ezt is
megtehetitek, mivel itt minden évben
jégpálya várja az érdeklődőket,
esténként pedig különféle előadásokkal
szórakoztatják a nagyérdeműt.

ő

ő

Advent Zágrábban és
Tengermelléken

Tarts velünk egy rendhagyó
adventi kirándulásra a
tengerpartra és a horvát
Tudtátok, hogy nemcsak
fővárosba, amely különleges
Budapesten, hanem Zágrábban is van adventi vásárával már kétszer is
sikló? Bizony, 1890-ben épült, és a
kiérdemelte Európa legszebb
Tomiceva utcától megy fel a
adventi vására címet.
Felsővárosba. Különleges
látványosság, főleg az adventi
 Időpont:2019. december 6-8
időszakban, hiszen itt is pompás
(péntektől vasárnapig)
karácsonyi hangulat fogad minket.
 Utazás: 8+1 fős kisbusszal
 Útvonal: Nyíregyháza Klasszikus adventi vásárba botlunk a
Budapest - Zágráb - Abbázia
(Opatija) - Budapest Bogovićeva utcán, ahol a fakunyhókNyíregyháza
ban édes mandulát, forralt bort,
A kirándulás minimum 4 fő

kézzel készített ajándéktárgyakat,
részvételével indul (maximális
sálakat, kesztyűket vásárolhatunk, az
létszám 6 fő)
Európa téren pedig koncerteket

További részletekről, árakról
rendeznek.
személyesen az apartmanháznál, vagy emailben adunk
Tarts velünk egy rendhagyó adventi
tájékoztatást.
kirándulásra a tengerpartra és a
horvát fővárosba, amely különleges
Jelentkezz emailben, telefonon
adventi vásárával már kétszer is
kiérdemelte Európa legszebb adventi vagy személyesen a Villa Dobra
Family és Holiday Apartmanház
vására címet.
recepcióján.
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Plitvicei tavak
Kora nyári program ötletek
4 - 5 napos hosszú hétvégére

és a tengerpart
2019. május - június
(csütörtöktől vasárnapig)
Program terv:








csütörtök: érkezés a Plitvicei tavakhoz a
kora délelőtti órákban. 4-5 órás séta a
parkban, hajózás. Érkezés a szállásra a
kora esti órákban.
péntek: reggeli után kirándulás a Ninska
Lagunába, Horvátország (egyik)
leghosszabb homokos tengerpartjára 7
kilométerre a szálláshelytől.
szombat: egésznapos hajókirándulás a
Zadar környéki szigetvilágban. A
kiránduláson megtekintjük a sós
tengerszemet a Dugi otok nevű szigeten
vasárnap: reggeli után kijelentkezés a
szálláshelyről, délelőtt kirándulás a Vörös
sziklás öbölbe, Vir sziget legszebb
partszakaszára. Hazaindulás kora délután.

Ellátás: félpanziós ellátás. Csütörtök
este a szálláshelyen vacsorával
várunk, az utolsó étkezés pedig a
hazaindulás napján a reggeli.
A félpanziós ellátás kérhető: 120
kuna/fő/nap
Utazás: egyénileg
A kirándulások díja:
Plitvicei tavak: 150 kuna/fő (~6000
forint)
Szigetvilág hajókirándulás: 280 kuna
(~11.900,- forint)
További tudnivalók:
Ha felkeltettük érdeklődésedet egy
kora nyári horvátországi
kirándulásra, telefonon vagy
emailben foglalhatsz nálunk szállást.
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Kora nyári kirándulásra
hívunk benneteket, amikor
még nincs kánikula és
kellemes az idő egy
sétához a Plitvicei tavaknál.
Júniusban már fürödhetsz
a tengerben is. Ebben a
hónapban még
csendesebb a tengerpart,
nincs tömeg és kiváló
lehetőség ígérkezik, hogy
igazán kipihend magad.

Plitvicei tavak
és a tengerpart
Árak:


Szállásdíj: villadobra.hu
Választható apartmanok:
- egy légterű 2 személyes
- egy légterű 2+2 személyes
- 2 hálószobás 4+2 személyes
- 3 hálószobás 6+2 személyes
Ágyneműhuzatot, törölközőt kérjük
hozzanak



Üdülőhelyi díj:
- 12 éves korig díjmentes
- 12-18 éves kor között 3,5 kuna/fő/éj
- 18 éves kor felett 7 kuna/fő/éj



félpanziós ellátás: 120 kuna/fő/nap
Tartalmaz: csütörtökre vacsorát, pénteken
és szombaton reggelit és vacsorát, és
vasárnap reggelit.



Egésznapos hajókirándulás: 280 kuna/fő
Tartalmaz: welcome drink (pálinka), tízórai (szendvics), ebéd
(grillezett hal vagy csirkehús salátával), a főétel mellé bor,
ásványvíz, valamint biztosítást a hajóútra.



Plitvicei tavak: 150 kuna/fő



A programok ára tájékoztató jellegű, a
kirándulásszervezők és a Plitvicei Nemzeti Park díjszabása
változhat
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Plitvicei tavak
Útikalauz

Európa legszebb nemzeti parkja

Tervezett program

Tanácsok, tudnivalók, ötletek

Csütörtök délelőtt érkezünk a nemzeti park
1-es számú parkolójába. Első látnivalónk a
Nagy Vízesés, amire gyünyörű kilátás nyílik a
bejárathoz közeli domboldalról. A
túraútvonalunk első szakasza a vízeséshez
vezet, ahol közelről is megcsodálhatjuk a 78
méter magasról lezúduló víztömeget.



Érdemes zárt túracipőt és
esőkabátot hozni. A túra
körülbelül 6 kilométer,
útközben többször megállunk
pihenni.



A nemzeti park közelében
bepillanthatunk a park
környéki hegyvidék
élővilágába is egy
medvefarmon, ahol
vaddisznók, őzek is élnek.



Étkezési és ajándék vásárlási
lehetőség a nemzeti parkban a
hajóállomás melletti tisztáson.
A hajózás előtt ebédszünetet
tartunk. A belépő magában
foglalja a hajózás díját is. A
túra végén az autóbusz a 2-es
számú kijáratnál vár minket.

A vízeséstől az Alsó tavak mentén folytatjuk
utunkat. Az Alsó tavak legnagyobb, legmélyebb
tagja a Kozjak tó, amin elektromos hajóval
fogunk átkelni. Ezután megnézzük a Felső
tavakat. Ez a nemzeti park talán
leglátványosabb része, ahol számtalan kisebb
nagyobb vízesés mellett sétálhatunk. A
gyalogutak egy része közvetlenül a vízesések
mellett vezet, így közelről csodálhatjuk a tavak
mesebeli színét. A Felső tavakat körbejárva
ismét a Kozjak tóhoz érkezünk le, a
hajóállomáshoz. Ismét átkelünk a Kozjak tavon
(6 perc), 15 perc séta után érkezünk a 2-es
kijárathoz.
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Szigetvilág
egésznapos hajókirándulás
Program

Hasznos tudnivalók

Szombat reggel 8 óra 30 perckor indulunk
Zadar óvárosi kikötőjéből, ami 25
kilométerre található Vir szigettől.

Az egésznapos
hajókirándulásra érdemes
pulóvert hozni, mert kora
délelőtt a nyílt tengeren hűvös
lehet.

A kirándulóhajó útvonala érinti a Kornati
Nemzeti Parkot. Úticélunk a Dugi otok sziget,
Reggel delﬁnek is
ahol egy sós vizű tengerszemet látogatunk
felbukkanhatnak a nyílt
meg. A tó már kora nyáron is 4-5 °C-kal
melegebb a tengernél, fürödni is lehet majd. tengeren.
A tengerszem közelében a dombtetőre is
felsétálhatunk, ahol látványos - majdnem
100 méter magas - sziklafalak tetejéről
csodaszép kilátás nyílik a tengerre.
A Kornati Nemzeti Park és a Telascica
Természetvédelmi Terület több, mint 100
kisebb nagyobb szigetet és zátonyt foglal
magába, Az Adria legtagoltabb része.

Indulás után dalmát pálinkával
kínálnak, majd érkezik a tízórai,
az ebédet pedig a pihenőidő
után szolgálják fel. Grillezett hal
vagy csirkemell közül
választhatnak, salátával, vörösés fehérborral.
Hajókirándulás után, este
óvárosi séta Zadarban.
Városnézés után a szálláshelyen
vacsorázunk.
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