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INFO CHORVATSKO
Na tomto místě najdete několik základních informací, které
byste měli vědět před odjezdem na dovolenou do
Chorvatska.
Doklady, celní a jiné předpisy
K cestě do Chorvatska potřebujete platný cestovní pas, řidiči
budou potřebovat navíc řidičský průkaz a doklad o pojištění
auta tzv. zelenou kartu. Zahraniční měnu můžete volně
vyvážet a dovážet, chorvatskou měnu můžete vyvážet a
dovážet do hodnoty 15 000 kun. Vrácení DPH cizincům je
možné při nákupu vyšším než 500 kun, na hranici si musíte
nechat potvrdit formulář, který dostanete při koupě zboží v
obchodě. Dovoz domácích zvířat je možný pouze s
mezinárodním certifikátem a zvířata musí být označená
mikročipem s číslem.
Peníze
Chorvatskou měnou je kuna, která se skládá ze 100 lip,
které ale v podstatě nemají žádný praktický význam. Kurz
kuny v lednu 2006 byl 1 kuna = cca. 4,2 Kč. V chorvatských
směnárnách si můžete vyměnit také naše koruny, jejich kurz
ale není pro nás moc výhodný. Je výhodnější přivézt si kuny
sebou od nás nebo využít k výběru kun platební nebo
kreditní kartu. Automaty jsou v chorvatských městech na
každém kroku.
Ubytování
Najít ubytování v soukromí není na chorvatském pobřeží
problémem. Potíže bývají pouze v době, kdy jsou v sousední
Itálii svátky a to zejména kolem 15. srpna na svátek
Nanebevzetí (Gospa). Ubytování můžete hledat přímo u
majitelů nebo se můžete obrátit na nějakou cestovní
kancelář nebo místní informační středisko. Cena ubytování
je stejná, rezervace prostřednictvím informační kanceláře
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vám ušetří zbytečné popojíždění a chození po jednotlivých
domech.

Čerstvé fíky chutnají skvěle

Jídlo
V chorvatské kuchyni se používá více zeleniny než u nás,
jídla jsou více kořeněná, nejsou ale ostrá. Ke každému jídlu
se podává salát. Jako hlavní jídlo se podává většinou maso
nebo ryba s přílohou, k tomu salát a nakonec se jí ovoce
nebo zmrzlina (sladoled).
K jídlu se pije většinou víno, které se může ředit vodou,
nápoj se pak nazývá bevanda. Oblíbeným a také
osvěžujícím nápojem během horkých letních dnů je také střik
(gemišt nebo špricer), což je zase víno se sodou.
V každé restauraci dostanete jednak rozlévaná vína (točeno
vino), která jsou nejlevnější a pak vína, která se podávají
jenom v lahvích a jsou dražší.
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Existují dva druhy značkových vín. Jednak je to kvalitetno
vino sa geografskim porijeklom a většinou o něco dražší
čuveno vino sa geografskim porijeklom. Tyto druhy vín
pocházejí z oblastí, které jsou přesně označeny a kvalita vín
z těchto oblastí se přísně kontroluje a hlídá.
Hodně chorvatských názvů na jídelním lístku (jelovnik) je
podobných našim, neměli byste tedy mít problémy
porozumět jim.
Doprava do Chorvatska
Autem: Vzhledem k tomu, že do severní části Jadranu je to
od nás pouhých 650-700 km je doprava autem velice
oblíbená. Pro většinu z vás bude nejideálnější trasou trasa
přes Vídeň, Štýrský Hradec (Graz) a Maribor do Zahřebu.
Odtud pak budete pokračovat přes Karlovac do Rijeky a pak
dolů po pobřeží. Pokud budete chtít navštívit Plitvická jezera,
můžete z Karlovace jet po silnici 1 (E71) směrem na Gračac
nebo jet dále dálnicí A1 do Otočace a pak vnitrozemím asi
70 km k jezerům.
TIP: Na Istrijský poloostrov se nejlépe dostanete z Mariboru přes
Lublaň a dále dálnicí směrem na Koper.

Pro obyvatele části jižních, západních a severozápadních
Čech bude kratší cesta přes Rakousko v severojižním směru
přes Linec nebo Salcburk. Nejlepší trasu vám vyhledá
některý z internetových plánovačů tras: www.skoda-auto.cz
nebo www.viamichelin.com.
Autobusem: Do Splitu, Šibeniku a Zadaru se dostanete
pravidelnou linkou společnosti BEI, autobusová společnost
Tourbus zase jezdí do Bašky, Crikvenice, Dubrovníku,
Makarské, Puly, Rijeky, Splitu a Zadaru.
Letadlem: Kromě Českých aerolínií a chartrových leteckých
společností, které v případě volné kapacity prodávají letenky
také individuálním zájemcům, létají do Chorvatska také
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letadla nízkonákladové letecké společnosti Sky Europe.
Cílovými destinacemi této společnosti je Split a Dubrovník.
Doprava v Chorvatsku
Autem
Silnice v Chorvatsku jsou vcelku v dobrém stavu. Na
vedlejších silnicích si budete muset zvyknout, že jsou užší
než u nás a je na nich hodně serpentin. Místní řidiči mají
většinou razantnější způsob jízdy.
Benzinové pumpy se vyskytují takřka v každém turistickém
centru, většinou jsou otevřeny od 8.00-20.00 hod., v létě
některé do 22 hod. Benzinové pumpy na dálnicích jsou
otevřeny nonstop a bezolovnatý benzín je k dostání prakticky
všude.
V případě poruchy se můžete obrátit na chorvatský
automobilový klub: HAK Pula - Rovinj, tel. 987, který je vám
k dispozici nonstop.
Dálnice
V Chorvatsku je momentálně 6 dálnic označených D1-D6.
Za používání dálnic se Chorvatsku platí poplatek, který se
vybírá na začátku nebo na konci daného úseku. Orientačně
počítejte s částkou 0,6 kuna za 1 km dálnice. Z našeho
pohledu patří k nejdůležitějším dálnice D1
vedoucí ze Zahřebu do Splitu. Ze Splitu bude
Z mobilu
dálnice v budoucnu prodlužena až do
volejte v
Dubrovníku. Poplatek za použití pro osobní
nouzi
automobil je cca 160 kun jedním směrem.
+3851987
Další důležitá dálnice pro nás je D6, která u
Karlovace odbočuje z D1 a vede do Rijeky.
Dálnice A2 vede ze slovinsko-chorvatské hranice do
Zahřebu. Poplatek se platí také za průjezd mostem z
pevniny na ostrov Krk a tunel pod horou Učka na Istrijském
poloostrově.
V prodeji jsou tyto druhy benzínu a nafty: Eurosuper 95,
Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel, Diesel,
ceny přibližně odpovídají cenám u nás.
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Nejdůležitější z dopravních předpisů
max. rychlost v obci 50 km/hod.
max. rychlost mimo obec 90 km/hod.
max. rychlost na rychlostných komunikacích 110 km/hod.
max. rychlost na dálnici 130 km/hod.
zákaz telefonování bez hands-free soupravy
povolený obsah alkoholu v krvi 0,0 promile
povinnost svítit také přes den
povinnost mít zapnuté bezpečnostní pásy
řidič v případě vystoupení z auta musí mít na sobě reflexní vestu

Autobus
Pokud jste na dovolenou přijeli autobusem a budete chtít
cestovat po pobřeží, budete muset využívat místní
autobusové dopravy. Mějte na paměti, že frekvence spojení
a časy odjezdů autobusů jsou přizpůsobeny potřebám
místních obyvatel. Většina autobusových spojů mezi
menšími městy jezdí ráno a pak až večer, v průběhu dne je
intenzita dopravy nízká.
Vlak
Chorvatská železniční síť je poměrně řídká a většina tratí je
soustředěna v severovýchodní části země.
Loď
Největší chorvatská lodní společnost Jadrolinija má své sídlo
v Rijece, odkud odplouvá také většina lodí. Kromě trajektů
podél pobřeží na jih do Dalmácie a trajektů na ostrovy Lošinj,
Krk a Rab, provozuje Jadrolinija také mezinárodní linky. Ty
vedou ze Zadaru do italské Ancony, ze Splitu do italské
Pescary a z Dubrovníku do italského přístavu Bari.
Adresa: Jadrolinija, Riva 16, 51000 Rijeka, internet:
www.jadrolinija.hr.

7

Letadlo
Letiště Rijeka se nachází v severní části ostrova Krk. Letiště
je asi 25 km od Rijeky a do města se z letiště dopravíte
autobusem za asi 30 minut.
Adresa: Letiště Rivijera Kvarner, Omišalj, ostrov Krk.
Velvyslanectví


Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku
(Veleposlanstvo Češke Republike), Savska cesta
41, 9. poschodí, Zagreb, tel. 00385(0)1/6177246,
6121618, 6121533, fax: 00385/1/6176630.



Konzulární jednatelství České republiky v
Chorvatsko, Trg. 128. brigade Hrvatske vojske,
Rijeka, tel. 00385-(0)51-212515, 00385(0)916121560-mobil, fax: 00385-(0)51-212515, provoz
pouze od 15.6.-15.9.



Konzulární jednatelství České republiky v
Chorvatsku, Obala H.N.P. 5/III, Split, tel. 00385(0)21-344866, 00385-(0)91-6121660 nepřetržitá
služba, fax: 00385-(0)21-344866, provoz pouze od
15.6.-15.9.

Národní turistický úřad


Hrvatska turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV,
10000 Zagreb, Chorvatsko, internet: www.croatia.hr.



Hrvatska turistička zajednica, Krakovská 25, 110
00 Praha 1.

▶ Klenovica
Klenovica je první malá vesnice ležící hned pod Novim
Vinodolským. Z velkého počtu nových domů stojících na
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strmém svahu nad přístavem a starou částí vesnice je
zřejmé, že místní obyvatelé se živí především pronájmem
pokojů a turistikou.

Přístav v Klenovici
V přístavu s třemi starými lípami kotví kromě malých člunů
také několik skutečných rybářských lodí. Restaurace a
hospody se nachází kolem přístavu, kde bublá místní život a
to zejména o večerech. Najdete tady také několik málo
obchodů se základními potravinami.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Klenovica je celkem příjemné a klidné
letovisko se základní gastronomickou
infrastrukturou. Vedle přístavu se nachází
oblázková pláž, na druhé straně přístavu
zase najdete vybetonované plochy a skály s
možností vstupu do vody. Tato část pobřeží
se nehodí pro koupání dětí.

Informace
Místní cestovní kancelář, která zprostředkuje ubytování se nachází
nedaleko přístavu. Najdete ji podle reklamní tabule.
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▶ Smokvica
Vesnice Smokvica leží několik málo kilometrů jižně od
Noveho Vinodolského. Malý přístav dole tvoří "centrum"
Smokvice, na prudkém svahu nad ním stojí domy místních
obyvatel. Takřka v každém jsou apartmány nebo pokoje k
pronajmutí.

Jediná hospoda v Smokvici, v pozadí ostrov Krk
V přístavu pod stoletou lípou jsou betonové desky, které
slouží jako místní pláž. Hned vedle lípy se nachází jediná
hospoda Smokvice s malou terasou nad mořem, ve kterém
se kolébají čluny místních obyvat. Informační kancelář tady
není, pokud chcete sehnat ubytování ptejte se všude, kdy je
tabulka "sobe" (pokoje) nebo "apartmani".
Vesnice je pojmenovaná podle fikovníků, které zde rostou
takřka v každé záhradě. Smokvica je ideálním místem pro
lidí, kteří hledají klid a nevadí jim slabě vyvinutá
gastronomická infrastruktura.
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Koupat se můžete v přístavu, kde je vybetonovaná plocha na
slunění. Hned vedle je minipláž s oblázky a pozvolným
vstupem do vody vhodná také pro malé děti.

▶ Sibinj
Sibinj leží asi 8 km severně od Senje. Těžko mluvit o vesnici,
protože se jedná pouze o několik domů ležících na svahu
podél Jadranské magistrály. Kromě toho se tady v malé
zátoce s oblázkovou pláží nachází kemping.

Pohled ze Sibinje na ostrov Krk
Informace
Informační kancelář není. U vjezdu do kempinku je
malý kiosk, který nabízí ubytování.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Stravování
Pouze 2 restaurace a kiosk v kempinku, v místě není
žádný obchod.
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Ubytování
Několik soukromníků nabízí pokoje, apartmány. Z většiny pokojů je výhled
na moře a ostrov Krk a většina teras je až do pozdního odpoledne ve stínu.

Koupání
Pobřeží je skalnaté, jediná možnost koupání je v kempinku, kam je volný
přístup.

▶ Senj

Internet: www.senj.hr
Senj, asi šestitisícové městečko, se rozkládá kolem malé
zátoky lemované tři až čtyřpatrovými domy převážně z 19.
století. Klikaté uličky starého města žijí svým životem a
nejsou moc ovlivněny turistikou.
Senj vzhledem k špatným podmínkám ke koupání není nijak
významným mořským letoviskem. Jedna z památek bohaté
historie města, které si všimnete při procházce přístavem je
kulatá věž na konci přístavu, kde dnes sídlí správa přístavu
(kapetanija). Nazývá se Šabac kula, pochází z 13. století a
byla součástí městských hradeb. Další zbytky hradeb lemují
silnici za ní.
Hlavní náměstí Senje se jmenuje Cilnica a je lemováno
starými domy, některé z nich pochází dokonce až období
baroka. Řada z nich by potřebovala novou omítku, i když by
tím asi ztratily něco ze své patiny. Kašna nacházející se
uprostřed náměstí se zcela ztrací ve změti aut, kterým
náměstí slouží jako parkoviště.
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Senj, věž v přístavu
Nedaleko Cilnice stojí městská brána, kde kdysi končila
Josefská silnice, která spojovala Senj s Vídní. Další malé
náměstí se nachází u katedrály Panny Marie a nazývá se
Cimiter. Kromě katedrály a věže tady stojí také dům, ve
kterém se v letech 1494-1508 nacházela tiskárna. V této
tiskárně byl vytištěn hlaholský Misál.
Na nevysokém kopci nad přístavem řídce porostlém keři a
nízkými stromy stojí pevnost Nehaj. Autem se k ní
dostanete silnicí vedoucí z Jadranské magistrály těsně před
městem u benzinové pumpy. V pevnosti se nachází muzeum
s výstavou věnovanou dějinám města a
uskokům. Části města jsou i dnes
obklopeny starými městskými zdmi.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava

Velké parkoviště se nachází v přístavu a za parkování
se tady platí 24 hodin. Zdarma se parkuje podél
hlavní silnice vedoucí z města směrem na Karlobag v okolí kostela.

Informace
Turistička zajednica, Stara cesta 2, 53270 Senj, internet: www.tz-senj.hr.
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Na konci silnice vedoucí kolem přístavu, v části na opačné straně při
pohledu od kulaté věže.

Muzea a galerie
Pevnost Nehaj (Tvrdžava Nehaj), otevřeno každý den od 10.00-21.00 hod.

Městské muzeum (Gradski muzej), otevřeno po-pá od 7.00-15.00 hod.

Koupání
Senj ostatně není moc vyhledávaným letoviskem. Důvodem je nedostatek
vhodných možností ke koupání a slunění. Na opačném konci při pohledu od
kulaté věže je malá městská pláž s vybetonovanou plochou a pozvolným
vstupem do vody. Další vybetonovaná pláž se nachází na konci města za
parkovištěm u kulaté věže.

Pošta
HPT, Obala kralja Zvonimira 3, tel. (0532) 881333.

▶ Sveti Juraj
Sveti Juraj je malou vesnicí, která leží 10 km jižně od města
Senj. Centrum vesnice je malý přístav s několika
restauracemi a hospodami a jedním starým kostelem.
Koupat se můžete hned u přístavu na malé travnaté pláži na
kterou navazuje skalnaté pobřeží, kde se dá opalovat na
skalách s přímým přístupem do vody. Možnosti ke koupání
a slunění jsou dost špatné. Návštěvníci, kteří tady bydlí
proto jezdí do malých zálivů nacházejících
se jižně od Sveteho Juraje. K oblíbeným
zálivům patří Lukovo a Donja Klada.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Informace
Informační kancelář se nachází hned při vjezdu do
města z hlavní silnice po levé straně. Je tady
směnárna a zprostředkují vám tady ubytování.

Ubytování
Najdete tady hodně apartmánu a pokojů. Hned za Sv. Jurajem se nachází
kempink Rača. Autocamp Rača, Rača bb, 53280 Sveti Juraj, internet:
www.moko-tours.hr. Kempink se nachází u moře jižně od Sv. Juraje.
Oblázková pláž, pozvolný vstup do moře, minimarket, bar, tenisový kurt,
volejbalové hřiště, kurzy potápění.
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▶ Lukovo
Lukovo je malá vesnice na břehu hezkého zálivu asi 8 km
jižně od Sveteho Juraje. Dostanete se sem úzkou asi 2,5 km
dlouhou asfaltovou silnicí, která končí u moře. Všude kolem
jsou malé domky místních obyvatel nabízejících apartmány k
pronajmutí. Pokud budete mít štěstí a podaří se vám najít
ubytování těsně u moře budete to mít na
"pláž" pouze několik kroků.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava

Odbočka z magistrály směrem doprava je hned za
mostem. Z magistrály k moři je to asi 2,5 km. Strmý
sjezd, úzká silnice je nevhodná pro karavány a
přívěsy. Ty se navíc dolu u moře nikde neotočí!

Stravování
Pouze jediná restaurace s terasou nad mořem. Obchod ve vesnici není.

Ubytování
Pouze v apartmánech v soukromí. Ptejte se ráno a večer po 18.00 hod. v
malém kiosku u přístavu, na kterém je napsáno Recepcija.

Koupání
Nijak moc ideální pouze vybetonovaná místa v okolí přístavu.

▶ Donja Klada
Donja Klada, malá rybářská vesnice, se nachází asi 15 km
jižně od Sv. Juraje. Z magistrály vede do vesnice asi 2 km
dlouhá úzká silnice, která končí v přístavu. Vesnice se
rozkládá na břehu malého zálivu, který lemují malé rybářské
domky, z nichž většina slouží jako apartmány nebo pokoje k
pronajmutí. Nevýhodou tohoto letoviska je to, že se tady
nenachází žádná restaurace, hospoda a dokonce ani
obchod. Výhodou je zase klidná atmosféra a pokud se vám
poštěstí vybrat si správný apartmán také malá soukromá
"betonová pláž" o velikosti několika čtverečních kilometrů,
které jsou u některých domků u moře.
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Donja Klada
Příjezd a doprava
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Z Jadranské magistrály asi 2 km dlouhou a dost úzkou
silnicí. Silnice je zcela nevhodná pro karavány a auta s
přívěsem. Ty se navíc dolu nikde neotočí.

Informace
Informační kancelář neexistuje, hned na začátku vesnice
je malý kiosk, kde ráno a večer sedí někdo, kdo vám zprostředkuje
ubytování.

Stravování
Obchod tady není, na začátku vesnice je kiosk se zmrzlinou a
nealkoholikckými nápoji.

Koupání
Pouze na malých betonových plochách kolem zálivu, některé domky mají
vlastní "betonové pláže" o rozměrech několika čtverečních metrů.
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▶ Stari Grad kod Senja
Starigrad kod Senja je malý přístav, který leží asi 17 km jižně
od Senja. Přístav na břehu malé zátoky lemují malé rybářské
domky nabízející ubytování v apartmánech a soukromých
pokojích. Jedinou historickou budovou je malý kostel z konce
19. století, který stojí obklopen stromy. Stojí nad přístavem s
malými čluny místních obyvatel.
Příjezd a doprava
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Z magistrály vede dolu asi 3 km dlouhá a na některých
místech velice úzká silnice. Strmé srázy směrem k moři
nejsou nic pro slabé nervy. Zbytečné připomínat, že sem
nesmí karavány a auta s přívěsem.

Informace
Informační kancelář neexistuje, ubytování vám zprostředkuje malý kiosk na
náměstí u přístavu.

Pohled na Stari Grad
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Stravování
Najdete tady pouze jednu malou hospodu, která je u silnice u moře a jednu
restaurace o něco dále. Obchod ve vesnici není.

Koupání
Koupání pouze na molu nebo na vybetonovaných plochách v bezprostřední
blízkosti přístavu.

▶ Jablanac
Jablanac je malý, ničím významný přístav, odkud jezdí
trajekty na ostrov Rab.

▶ Velebitský národní park
Internet: www.np-sjeverni-velebit.hr, www.pp-velebit.hr

Severní Velebit
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Pohoří Severní Velebit začíná u města Senj a táhne se podél
pobřeží směrem na jih, kde končí přibližně na úrovni přístavu
Jablanac.
V Národním parku Severní Velebit je několik zajímavých
míst. Patří k nim např. Velebitská botanická zahrada
(Velebitski botanični vrt), Hajducká skaliska (Hajdučki
kukovi) a Rožanská skaliska (Rožanski kukovi). Do
národního parku se dostanete z Jadranské magistrály.
Jižně od města Senj hned za vesnici Sveti Juraj se nachází
odbočka, která je označená směrem Krasno, silnice vede do
osady Krasno Pole. Prudce stoupající silnice s četnými
serpentínami vede zpočátku krasovitou krajinou typickou pro
tuto část jaderského pobřeží. Čím více stoupáte, tím více se
mění charakter okolní krajiny. Kras po několika kilometrech
nahradí jehličnaté a listnaté lesy. Po 13 km přijedete do malé
vesnice Oltari za kterou je na pravé straně odbočka do
národního parku.
Pokud tady zastavíte naskytne se vám nádherný výhled na
jižní část ostrova Krk s letoviskem Baška, ostrovy Prvič, Goli
Otok, Grgur a Rab. Do národního parku, který začíná ve
vesnici Siča vede odtud úzká šterková silnice, která se dá
zvládnout i osobním automobilem, landrover se ale pro jízdu
po prašných a úzkých silnicích se strmým stoupáním na
některých místech hodí podstatně lépe.
První část úseku je v podstatě bezproblémová, druhá část je
úseku směrem k chatě na Zavižanu je strmější. Botanická
zahrada, která se nachází nedaleko horské chaty na
Zavižanu leží totiž v nadmořské výšce necelých 1500 metrů.
Nad Zavižanem se tyči jeden z nejvyšších vrchů Severního
Velebitu, kterým je Vučjak dosahující nadmořské výšky 1644
metrů. Od Botanické zahrady vede neasfaltovaná silnice
dále k Hajduckým a Rožanským skaliskám. Po objetí těchto
skalních masivů se pak můžete vrátit na hlavní silnice do
vesnice Krasno Polje, kterou se vrátíte zpět na jadranskou
magistrálu u vesnice Sveti Juraj.
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▶ Starigrad
Internet: www.rivijera-paklenica.hr
Starigrad je někdejší malý rybářský přístav, které se
proměnil v malé a nenápadné mořské letovisko. Nachází se
na pobřeží Velebitského zálivu přímo pod pohořím Velebit.
Leží na Jadranské magistgrále přibližně v polovině trasy
mezi Zadarem a Karlobagem na severu, od kterého ho dělí
cca 50 km.
Starigrad se stal navštěvovaným letoviskem především díky
národnímu parku Paklenica, který se nechází přímo nad
městem. Z architektonického hlediska nenajdete ve městě
žádné zvláštní památky, i když se jedná o velmi staré město.
Již v době antiky se tady nacházel římský přístav
Argyruntum. K nejvzácnější amátce patří předrománský
kostelík sv. Petra (Sveti Petar) vedle hlavní silnice napravo
hned na začátku města při příjezdu od Zadaru. Když
pojedete pomalu zahlédnete ho z hlavní silnice jak stojí
uprostřed malé mýtiny. Další památkou na dlouhou historii
města je středověká strážní věž nazývaná Večka kula na
pobřeží. Jinak je Starigrad seskupením
malých rodinných domů po obou stranách
Jadranské magistrály s malým náměstí
přibližně uprostřed silnice. Nedaleko
PRAKTICKÉ
náměstí se nachází také malý přístav.
INFORMACE
Ubytovací kapacity se skládají hlavně z
ubytování v soukromí a pak hotelového
areálu Alan. U hotelu se nachází také dlouhá oblázková
pláž.
Informace
Turistička zajednica,
Trg Tome Marasoviča 1, Starigrad-Paklenica.
Informační kancelář se nachází v centru města naproti přístavu.

Ubytování
Ubytování v soukromí představuje podstatnou část ubytovacích kapacit.
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Dále se tady nachází hotel Alan, který kromě hotelového ubytování nabízí
také ubytování v apartmánech a nakonec tady najdete kempink.

Koupání
Dlouhá oblázková pláž částečně s trávníkem se nachází před hotelem Alan.

▶ Paklenica
Internet: www.paklenica.hr
K vstupu do národního parku se dostanete úzkou silnicí
vedoucí z hlavní pobřežní silnice hned na začátku městečka
Starigrad pokud přijíždíte ve směru od Maslenického mostu
a Zadaru. U vstupu je malé parkoviště.
Po zaplacení vstupného můžete autem jet po asfaltové silnici
ještě asi 500 metrů k začátku samotné rokle. Tady je
parkoviště pro osobní automobily, autobusy tady mohou
vysadit turisty a pak se musí vrátit k oficiálnímu vchodu.
Několik metrů vysoké skály hned u začátku rokle slouží jako
cvičné skály pro alpinisty.
Pro běžného turistu jsou ve Velké Paklenici dvě hlavní
trasy. První vede celou roklí od vchodu k horské chatě
Paklenica. Celou trasu byste měli zvládnout za cca. 2
hodiny. Další oblíbená trasa vede z hlavní trasy a přivede
vás k jeskyni Manita peč. Celkem je v národním parku asi
150 km turistických stezek.
První úsek trasy vedoucí roklí vede po skalnaté turistické
stezce a zejména v první části je dost strmý. Pak následuje
pozvolná část vedoucí po prašné stezce. Asi po 40 minutach
se dostanete na rozcestí. Pokud se vydáte směrem rovně a
budete pokračovat dále roklí, dorazíte po asi 1 hodině k
chatě.
Druhá trasa vede z rozcestí k jeskyni Manita peč. K jeskyni
vede úzká a strmá stezka po svahu levého hřbetu rokle,
podle značky byste měli k jeskyni dorazit za 40 minut.
Pokud jste trénovaní a mladí tak to za tu dobu zvládnete,
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počítejte ale spíše s dobou o něco delší. Odměnou za
celkem náročný výstup vám bude hlavně příjemný chládek
vládnoucí v jeskyni. Jeskyně je asi 175 metrů dlouhá a 35
metrů hluboká.
V dvou velkých podzemních prostorech se nachází krápníky
staré asi 100 000 let. Samotná jeskyně byla objevená
počátkem 20. století a návštěvníkům byla zpřístupněna v
roce 1937. Ze zvířat zde žijí netopýři, škorpioni, pavouci a
drobný hmyz. Některé z těchto malých živočíchů žijí pouze
na tomto místě a nevyskytují se nikde jinde.
Mapa národního parku: www.paklenica.hr/Karta.htm
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM
Máte rádi aktivní odpočinek? Rádi si zahrajete
tenis? Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici
a třemi přistýlkami.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.
U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na
terasách.
TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty.
REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO S TENISEM
A ANGLIČTINOU
Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným
nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.
Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden
REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

CENA REKLAMY
ROZMĚRY
FOTOGRAFIE
CENA
MIN. CENA
TEXT
FOTO
OBJEDNÁVKY

cca 10x18 cm
1
1 Kč/za jedno zobrazení*
500 Kč
zasílejte v bežném textovém editoru
zasílejte ve formátu JPG
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II.
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: skola@halloenglish.cz
Tel. 777 560 363

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz
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