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PŘEHLED
Název „Kvarner“ se používá jako souhrnný pojem pro oblast zálivu okolo
Rijeky, od Mošćenička Draga po Novi
Vinodolski, a to včetně vnitrozemí až po
hranice se Slovinskem na severovýchodě. Patří sem také charakterem velmi
různorodé ostrovy v zálivu – Rab, Krk,
Cres a Lošinj.
Zatímco ohraničení této oblasti na
jihovýchodní straně má pouze administrativní charakter a není v krajině
vlastně postřehnutelné, západní hranice území tvořená pohořím Čičarija
s horským masivem Učka je více než
zřetelnou bariérou mezi Kvarnerem
a poloostrovem Istrie.
Geografická různorodost oblasti vytváří pro návštěvníka širokou paletu
dojmů, zážitků a také možností, jak
strávit dovolenou v tomto regionu.
Ostrovy, které se ostatně liší už
jeden od druhého, vytvářejí jako celek
pochopitelně zcela jiný dojem než více
než 1500 m vysoká fascinující vrchovina kolem impozantního vrcholu Veli
Risnjak (1528). Dokonce i pevninské
pobřeží Kvarneru nelze posuzovat
jednolitě: klidnější oblast západně od
Rijeky (Opatijska Riviéra) se dosti liší
od živějšího, rušnějšího úseku mezi
Crikvenicou a Novi Vinopodolski, který
zahrnuje také Rijeku jako hospodářské,
politické a dopravní centrum regionu.
Zatímco stavitelé a umělci na Istrii byli
převážně Italové, v oblasti Kvarneru se
setkáváme především se jmény německých tvůrců, obzvláště nápadná je tato
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MOŠĆENIČKA DRAGA

historicky podmíněná skutečnost u sakrálních památek.

MOŠĆENIČKA DRAGA
Istrijský Labin a kvarnerská Mošćenička
Draga jsou od sebe odděleny strmým
masivem pohoří Čičarija, který budí
v návštěvníkovi dojem, jako by padal
z nebe do moře. Na rozhraní leží Brestova, důležitý přístav trajektů, odkud
se turisté z pevniny mohou dostat na
ostrovy Cres a Veli Lošinj. Mošćenička
Draga je první větší obec v Kvarnerském zálivu. Skládá se vlastně ze tří částí: samotná Mošćenička Draga ležící
na pobřeží je typické letovisko se vším,
co k tomu patří; Mošćenice je poklidná horská vesnička a třetí částí je Brseč,
příjemná první zastávka pro všechny,
kdo přijíždějí z Istrie do Kvarneru.
Úsek pobřeží od Mošćenička Draga až
po Opatiji bývá většinou nazýván Opatijská riviéra.

Brseč
Brseč sice leží přímo u pobřeží, ale
nachází se na 160 m vysoké skále,
která je posledním výběžkem pohoří
Čičarija. Malá vesnice se 121 obyvateli
působí velmi poklidně a vlastně docela neturisticky. Místní kostel Svatého Jiří
pochází z 18. století a přitahuje občas
svými „zlatými oltáři“ (označovány tak
kvůli zlaceným schránkám na relikvie
a pozlacenému obložení) také „nezvané hosty“.

Užitečné informace
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• V Brseči je mnoho možností ubytování v soukromí, informace získáte v turistickém informačním centru
v Mošćenička Draga.
• Velmi příjemné posezení nabízí letní
zahrádka u restaurace Konoba Šip
na začátku vesnice.

Mošćenice

KVARNERSKÝ ZÁLIV

MAPA STR. 242

Pokud pojedete z Brseče do Mošćenice, rozhodně se vydejte tzv. horskou
cestou (při výjezdu z obce jeďte podle
směrovek „Martina, Sv Martin“). Hory
se zde zvedají strmě z moře do výše
více než 800 m a malebná pobřežní silnice se vine 12 km vzhůru až do vesničky Mošćenice.
Naproti hřbitovní kapli Svatého Bartoloměje (tady můžete zaparkovat)
leží stará městská brána, kterou se
vchází do maličkého centra obce. Ke
kostelu vede jen jedna cesta, tedy
pokud nechcete jít přes soukromé
pozemky. Hned u brány se můžete
zastavit v malém, ale velmi pěkném
etnologickém muzeu, které vystavuje tradiční kroje, nářadí, náčiní a jiné
zajímavé předměty, které dokládají někdejší význam Mošćenice jako
zemědělského centra oblasti. Farní
kostel s mohutnou zvonicí zasvěcený Svatému Ondřeji pochází ze 17. století. Za prohlídku stojí především díla
uměleckého řezbáře Michaela Zierera a mistrovské varhany, které vyrobil
Petera Rumpel.
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Riječki
zaljev

mys Jablanac
mys Grota
mys Glavotok

KVARNERSKÝ
ZÁLIV
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MAPA NA PŘEDNÍ OBÁLCE
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Kvarnerský záliv

mys Glavina

mys Sokol

mys Klobučac
mys Negrit
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• Etnologické muzeum je otevřeno denně 9–13 a 16–20 h, vstupné
20 HRK, děti 10 HRK.

Užitečné informace
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• Přímo v Mošćenici najdete velmi příjemné a pěkné ubytování v soukromí hned vedle kostela: L. Lenčović €,
(tel. 051-737668).
• Před městskou branou láká Restaurant Perun Mošćenice hosty dobrým
jídlem a krásným výhledem z terasy.

Mošćenička Draga
Mošćenička Draga ležící na silnici kolem
pobřeží je typické turistické letovisko
se všemi potřebnými službami. Je tu
široká nabídka ubytování i nejrůznějších sportovních aktivit. Návštěvníci se
mohou procházet po skoro 2 km dlouhé
pobřežní promenádě, koupat se a opalovat na nekonečné oblázkové pláži nebo
zajít na nudistickou pláž v malé zátoce
Sv Ivan, popř. si užívat potápění.
Milovníci pěší turistiky budou jistě nadšeni výstupem na vrchol Vojak
(1396 m). Můžete vyrazit sami nebo
v rámci organizované túry, cesta vede
přes Detani, Trebišče a Učku (turistická
mapa je vyvěšena v agentuře Liburnja).

Příjezd a odjezd

W

Mošćenička Draga leží na silnici podél
pobřeží, na trase Opatija – Labin. Pokud
cestujete autobusem (zastávka v obci
je na hlavní ulici u odbočky ke kempu),

pro pokračování cesty musíte nejprve
do Opatije, kde lze přestoupit na dálkový autobus.

Informace/
Turistické gentury

i

• Turistické informační centrum
Mošćenička Draga, Aleja Slatina
12 (tel. 051-737533, fax 737584,
www.tz-moscenicka.hr).
Privátní turistické agentury:
• Agentura Liburnia, najdete ji na
hlavní silnici naproti příjezdové cestě k pobřeží a ke kempu (tel. 739166,
fax 737533, www.liburnia.hr).
• Agentura Annalinea, se nachází na
příjezdové cestě k hotelům, zprostředkovává také ubytování v soukromí (ceny od 25 €/pokoj, apartmán
od 300 €/týden), (tel. 051-737207,
fax 737400, www.annalinea.hr).

Ubytování

p

• Hotel Mediteran €€€ leží přímo
u moře, Aleja Slatina 2, slušný hotel střední třídy, (tel. 051-737622,
fax 737538, www.liburnia.hr).
• Hotel Marina se nachází v městečku na Trg Slobode, stejný příjezd jako ke kempu, je tu bazén a sauna
(tel. 051-737504, fax 737584, www.
liburnia.hr).

Kempy

c

• AC „I“ €€, umístěn v centru
obce, otevřen od března do říj-
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na, informace také na webových stránkách www.croatica.net
a www.tz-moscenicka.hr(tel.051-737523,
fax 737 339).

Jídlo a pití

J

• Na pobřežní promenádě je celá řada
barů, kaváren atd., příjemné je posezení na terase restaurace Konoba
na Rivi (tel. 737502).
• Na hlavní ulici za agenturou Liburnja je Konoba Sidro (tel. 737509)
s výtečnými rybími specialitami.

Aktivní dovolená

m

• Potápění: potápěčské základny
v okolí – B&J Šetalište 17,
(tel. 051-294415, bj@ri.htnet.hr)
a RKE v Restauraci-Penzionu Dante
(tel. 051-737752).
• Marine Sport, nabízí také ubytování pro potápěče, (tel. 703216,
info@marinesport.hr).
• Na pláži si můžete půjčit vodní lyže,
skútry atp.
• Pěší turistika: agentura Liburnja
nabízí túry na horu Vojak.

MEDVEJA
Mezi Mošćenička Draga a Medveja se
rozkládá asi 4 km dlouhá, v podstatě
liduprázdná část pobřeží. Je to poslední úsek, kde si ještě krajina kolem moře
ponechává nepřístupnější charakter,
pobřeží je tu lemováno rozeklanými

skalisky, shluky stromů a keřů a jen tu
a tam je klid přerušen nějakým osídlením. Tento typ pobřeží, tak typický pro
oblast od nejjižnějšího výběžku Istrie
až ke Kvarneru, však o kus dál definitivně mizí a s ním i jeho poklidnější
atmosféra.
Počínaje Medvejou začíná být rušno,
jedno letovisko následuje další, řadí
se těsně vedle sebe a najít nedotčený
kus pláže je v podstatě nemožné. Stejně nemožné je najít v úzkých, přeplněných silničkách podél pobřeží místo
k zaparkování. Lepší je proto prozkoumat tuto část pobřeží po svých, třeba se
vydat po pěší stezce, která vede podél
břehu z Medveje až do Lovranu (Obalni Put). Oblázkové pláže v okolí obce
Medveja jsou však v létě téměř pořád
přeplněné.

Užitečné informace
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• Turistické informační centrum
(tel./fax 291296).
• Agencija New Sound nabízí
ubytování, výměnu peněz atp.
(tel./fax 291111).
• Na jižním okraji obce se rozkládá
kemp AC Medveja €€, organizují tu
potápěčské kurzy, je tu restaurace a diskotéka, (tel. 051-291191,
fax 292471, ac-medveja@liburnia.hr,
www.liburnia.hr). Od té doby, co je
provozovatelem kempu firma Liburnia, je nabídka služeb neustále rozšiřována. Nyní je možné ubytovat se
v kempu také v bungalovech, dvoulůžkových pokojích, k dispozici jsou
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OSTROVY CRES A LOŠINJ
i mobilní chatky. Informace a rezervace na www.visitopatija.net.
• Vedle najdete supermarket (otevřeno denně 6–21 h).
• Přímo na pláži nabízí potápění
agentura Sub Service (tel. 051-272153),
je tu také minigolf.
• Autobusové spojení je z Medveji směr Opatija a Mošćenička Draga
(linka 32 a 54), jezdí asi 1x za 80 min.

OSTROVY CRES
A LOŠINJ
Soudě podle počtu německých poznávacích značek na obou těchto ostrovech, zvláště pak na Lošinji, je tato
část Kvarnerského zálivu vyhledávána zejména německými a rakouskými
turisty. Krajina na ostrovech je opravdu jedinečná, tak neuvěřitelně rozmanitá na tak úzce vymezeném prostoru,
že to návštěvníkům až bere dech. Oba
ostrovy jsou navíc spojeny mostem,
což umožňuje snadnou přepravu po
celé oblasti. Téměř každý, kdo ostrovy
Cres a Lošinj někdy navštívil, se sem
rád znovu vrací.
Co se týče velikosti (nebo lépe
řečeno délky vzhledem k jejich jehlicovitému tvaru) obou ostrovů:
Cres (3250 obyvatel) má rozlohu
404 km 2, délku 68 km a maximální
šíře ostrova je 11 km. Rozloha o něco jižněji položeného ostrova Lošinj
(8800 obyvatel) činí 75 km 2 , délka
31 km, maximální šíře pouze 4 km.
Nejvyšším bodem obou ostrovů je

Gorice (650 m) v blízkosti vesnice
Beli. Podnebí v jednotlivých částech
obou ostrovů podmiňují některé klimatické a geografické rozdíly. Ovzduší
nad ostrovy ovlivňuje chladný severovýchodní vítr (bora), což způsobuje, že v severní polovině Cresu je
výrazně svěžejší podnebí (teplota
nižší o 1–2 ˚C, o 10–15 % více srážek)
než v jižnější části Cresu a na ostrově Lošinj (tato část je totiž chráněna
horami v okolí Gorice). Vyšší vlhkost
vzduchu na severu také způsobuje, že
je zde rozmanitější stromový porost,
rostou tu zejména duby a pinie, jinak
je typickým porostem v oblasti libeček. Obyvatelé ostrova Cres se většinou věnují zemědělství, pěstování
vína, oliv a zeleniny nebo rybolovu,
oproti tomu Lošinj žije především
z bombastického rozvoje cestovního
ruchu na ostrově a také ze stavby lodí,
která zde má letitou tradici. Správním
centrem je město Mali Lošinj, kde žije téměř každý druhý obyvatel obou
ostrovů.
Celkově působí Cres jako poklidnější, ale také chudší, zatímco Lošinj je
živý a rušný, stále plný turistů. Milovníci přírody a klidu si tedy k dovolené raději volí Cres, zatímco ti, kteří
preferují aktivní a akční dovolenou,
se budou lépe cítit na ostrově Lošinj.
Hlavní a nejdůležitější silnice, která
prochází oběma ostrovy (a spojuje
je), vede z Porožiny na Cresu do Veli
Lošinj na ostrově Lošinj, měří 95 km
a je na ní většinou plynulý a bezproblémový provoz.
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mys Jablanac

Cres a Lošinj
mys Grota

mys Glavotok
mys Kalafati

mys Sv. Blaž
mys Negrit
mys Pernat
mys Tarej

mys Sv. Duh

mys Meli
mys Osor

mys Zaklopica

mys Madona

Dějiny

A

První osídlení zde bylo zřejmě už
v mladší době kamenné, archeologic-

ké nálezy opevněných staveb a pohřebišť v oblasti
však pocházejí až z doby
bronzové, kdy zde žil ilyrský kmen Liburnů. Ostrovy byly původně spojeny
a byly známy pod jedním
názvem Apsirtides. Údajně už v antické době, po
dobytí ostrovů Římany,
k němuž došlo na počátku
křesťanského letopočtu za
vlády císaře Augusta, byl
prokopán v místech, kde
jsou dnes ostrovy odděleny, kanál. Po pádu říše
západořímské roku 476 se
(nyní už dva) ostrovy dostaly pod nadvládu Byzance.
Slovanské osídlení oblasti je zaznamenáno teprve v období středověku
(11. století, valunská deska
– viz dále). Až do pozdního 18. století spadaly Cres
a Lošinj pod správu Benátek, poté byly až do roku
1918 součástí habsburské monarchie. Po následném italském intermezzu
(1918–1943), přichází éra
komunistické Jugoslávie
a konečně nezávislý chorvatský stát.

Příjezd a odjezd
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W

Nejdůležitějším tranzitním bodem pro
přepravu na Cres (do Porožiny) je Bre-
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OSTROVY CRES A LOŠINJ
stova, přístav trajektů na istrijské pevnině. Trajekt (cena činí 126 HRK za
osobní auto se dvěma osobami) odjíždí
vždy v půl z Brestove a v celou z Porožiny na Cresu. Kapacita trajektu je zhruba
60 osobních aut, v hlavní části sezóny
bývá ještě doplňován menším trajektem (30 míst), potom se frekvence spojů zvyšuje, jezdí každou půlhodinu. Při
cestě trajektem je pěkný výhled na
Opatiji a Rijeku. (Pozor: o víkendech je
tu opravdu narváno, cestujte ve všední
den a pokud možno si přivstaňte!).
Od té doby, co byl postaven most na
ostrov Krk z pevniny, využívá se často
také trajektová doprava mezi přístavy
Valbiska na Krku a Merag na Cresu.
Trajekty zde jezdí mezi 5.50 a 22 h, asi
13x za den, tj. asi každých 75 minut.
Za osobní auto a dvě osoby zaplatíte
147 HRK.
Tip pro ty, kteří chtějí procestovat
více ostrovů v Kvarnerském zálivu: trajektem (pro auta) lze snadno navštívit Cres/Lošinj, pak Krk a odtud využít
nového spojení mezi městy Valbiska (Krk) a Lopar (Rab) a dopravit se na
ostrov Rab. Krk se vždy nachází „uprostřed“ této trasy, takže má smysl ostrovy
projet buď v pořadí Cres-Krk-Rab nebo
obráceně (pozor: trajekt z Bašky na Krku
do Loparu na Rabu už nejezdí!).
Také lodě na trase Zadar – Pula mají
zastávku ve správním centru obou ostrovů městě Mali Lošinj, tento způsob
dopravy ale stojí podstatně víc času
i peněz (viz www.jadrolinija.com).
Můžete jet také autobusem: na trase Veli Lošinj – Mali Lošinj – Nerežine –

Osor – Matričice – Cres město a pak se
dá pokračovat dál buď směrem na ostrov Krk: Merag – Valbiska (Krk), nebo
na pevninu: Porožina –Brestova – Opatija – Rijeka. Jezdí 3x denně.

Ubytování

p

Na Cresu a především v „baště německých turistů“, na ostrově Mali Lošinj, si
můžete s předstihem rezervovat ubytování (studia a obytné přívěsy) na webové adrese www.sunbird.de. Na těchto
stránkách je k dispozici také nabídka
sportovního vyžití, organizované cyklistické výlety, půjčování kol, surfařské
školy atd.

Beli
Po poměrně příkrém výjezdu od mola
dorazíte asi po 12 km stoupání do horského sedla Barbin, které leží pod vrcholem Gorice ve výši 450 m, je odsud
velmi pěkný výhled. Dál vede silnice
směrem vlevo ostrou zatáčkou dolů do
obce Beli. Vesnice Beli byla už v antice
jedním z důležitých center severní části
Cresu. Úzké uličky se vinou tichou a téměř vylidněnou vesnicí (asi 150 obyvatel) až nahoru k místnímu farnímu
kostelu z 18. století. Na prostranstvím
před kostelem je stará studna s kolem.
Malé zahrádky kolem jsou plné fíkovníků a granátovníků.
Příjezdová cesta k místnímu kempu
vede zároveň také ke starému přístavišti a na zdejší pěknou (kamenitou)
pláž. Od vesnického hostince (je tu pár
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míst k zaparkování asi 200 m od hostince) vedou tři značené turistické stezky o délce 5, 6 a 7 km na vrcholy hor
v okolí – pevné boty podmínkou!

Ubytování

p

• Pension Tramontana €€ přímo v obci, nabízí nejen ubytování, ale také
potápění (tel. 051-840519, www.divingbeli.com).

Kempy

c

• AC Brajdi na Moru €€€, od hospody se dejte doleva, směrem
dolů, je tu také kamenitá pláž a starý přístav, malý obchod, kapacita asi 300 míst, (tel.051-840522,
branka.sare@ri.htnet.hr).

Jídlo a pití

J

• Gostionica Beli, venkovská hospoda, jediná v místě, přestože zde má

monopol, je tu slušné jídlo i ceny
(tel. 051-940515).

Cres - město
Dohromady 2250 lidí, tedy dvě třetiny celkového počtu obyvatel ostrova,
žije ve městě Cres, nesporném centru
ostrova. Obklopeno řídce porostlými
vrcholky bylo město známo už v antice jako důležitý přístav jménem Crepsa.
Městské opevnění pochází z doby vlády
benátských dóžat na ostrově a dochovalo se v dobrém stavu, včetně původních městských bran.

Památky

o

Od parkoviště na náměstí Trg Sv Franje dojdete k místnímu františkánskému klášteru ze 14. století. Je zde
uložena nejstarší chorvatská bible
psaná hlaholici, která byla vytištěna roku 1494 v Senji. Pěkný je pohled
do půvabné rajské zahrady kláštera se
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Rybářský přístav

Hotel Kimen,
AC Kovačiné,
Gavza

sloupovou chodbou, studnou a bustou Antonia Petrise, prvního františkána na ostrově Cres. Kolem starého
přístavu pulzuje srdce města: na promenádě podél pobřeží mezi Cons Trg

a Trg Petriča najdete malé obchůdky a boutique, kavárny, restaurace,
také rybí trh, to vše doplněno několika pěkně opravenými historickými
budovami. Napravo vede stará měst-
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(1 km)

Z vrcholu zvonice se můžete rozhlédnout po městě i okolí (otevřeno 9–11 h
a 18–20 h). Cesta směrem dál do města
působí tak trochu tajemně, procházka
liduprázdnými točitými uličkami Starého města však návštěvníkům umožní
aspoň na chvilku zahlédnout skutečný život místních obyvatel. Staré ženy
s pletacími jehlicemi v rukou sedí na
židlích před domem, muži stáčejí ze
sudů do lahví šljivovici a grapu, děti
bezstarostně řádí v úzkých uličkách
nerušené auty. Zastavte se také u kapličky Svatého Izidora, v jejíž zvonici
visí nejstarší zvon na ostrově, pochází
ze 14. století.

tav
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Františkánský klášter
Policie
Astoria
Adria Grill
Minimarket
Agentura Cres
Čerpací stanice,
Autobusová zastávka
Banka
Informační centrum, Banka
Správa přístavu
Pošta
Apartmány
Rest. Amphora
Památník F. Petriće
Městská brána
Konoba Kopač
Café-Bar Kandena
Zvonice
Bistro Chersium
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ská brána ze 16. století přímo do jádra
historické části města. Hned za branou
se tyčí zvonice farního kostela Panny Marie Sněžné (Sv Marija Snježna),
který byl vystavěn v 15.–16. století.

Informace/
Turistické agentury

i

• Turistické informační centrum
Cres, Cons 10 (tel./fax 051-571535,
www.tzg-cres.hr).
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Privátní turistické agentury zajistí kromě ubytování také jízdenky na autobus
či letenky:
• Turist-Biro Cres, Zazid,
(tel. 051-571113).
• Agenturu Crepsa najdete ve směru
ke kempu, (tel. 051-371225).

Ubytování

p

• Hotel Kimen €€€€ , je tu mj. venkovní diskotéka a tenisové kurty, (tel. 051-571161, fax 571322,
www.hotel-kimen.com).

Ubytování v soukromí
• Ubytování v soukromí (pokoje
i apartmány) za výhodné ceny si lze
rezervovat na spolehlivém www.
tbcres.com. Ceny: apartmán pro
4 osoby za 45–75 €, D v centru od
30 € (tel. 051-571133, fax 571080,
bookingcres@tbcres.com).

Kempy

c

• AC Kovačine €€, (tel. 051-571423,
fax 571086, www.camp-kovacine.
com). Původně pouze kemp, v současnosti však nabízí kromě míst ke
stanování také dvoulůžkové pokoje
(58–88 €/2 osoby) a mobilní domky (44–115 €/4 osoby). Také nabídka sportovních a jiných aktivit je tu
široká: potápěčská škola, gymnastika, basketbal, volejbal, párty s grilováním, živá hudba atd. (přímo
u moře).

Jídlo a pití

J

• U městské brány (zevnitř) nabízejí
v místním řeznictví výborná grilovaná kuřata.
• V ulici Zazid v centru je možné
nakoupit v minimarketu. Podstatně
výhodněji lze ale nakoupit v supermarketu v ulici Jadranska Obala, od
parkoviště u františkánského kláštera se vydejte podél břehu směrem
k přístavu, pak první odbočkou vlevo do obytné čtvrti, asi po 150 m
vlevo uvidíte supermarket.
• Vinotéka: před schodištěm Rialto v přístavu se dejte vlevo do uličky Drivenik. Můžete tu ochutnat
nejrůznější odrůdy vína, výhodně
nakoupit sudové víno do vlastní
lahve (je tu dlouhá polední pauza
12–15 h).
• V kavárnách a restauracích u promenády dostanete většinou také
snídani, což jinak není v Chorvatsku
příliš obvyklé.
• Vedle kostela se můžete osvěžit
v Café/Baru Kandena.
• V ulici Zagrad je Bistro-Pizzeria
Chersium, kde podávají denně
od 18 do 23 h chutná jídla za nízké ceny.
• Dobře vaří také v Restaurantu
Amphora na náměstí Trg F. Petrića,
nebo v nedaleké Konoba Kopač
(otevřeno 16–24 h).
• U horní městské brány je příjemná
kavárna Café-Bar Astoria.
• Pokud se chcete stravovat opravdu vybraně, zajděte do Adria Grillu
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v ulici Zazid, vaří tu excelentní maso
a ryby.

Užitečné informace

!

• Policie: v ulici Vatrogasci, blízko
františkánského kláštera,
(tel. 051-571207).
• Lékařská pomoc: na rohu Trg Petrića a Ul. Labinska (tel. 051-571116),
lékárna je na náměstí Trg Petrića.
• Banky/EC bankomaty: Riječka Banka, roh Riva Kapeta a Trg Petrića
a v ulici Cons (vedle turistického inform. centra).
• Pošta: v ulici Cons č. 1.
• Trafika s prodejem časopisů a pohlednic je na náměstí Trg
Petrića.
• Čerpací stanice je na dolním konci ulice Zazid, vedle autobusové zastávky.

• Správa přístavu: pro potápěče
a lodní posádky – Brodogradilište
Marina, (tel. 051-571111).
• Jachtařský přístav se nachází asi o 1,5 km dál ve směru Lošinj,
(tel. 051-571622).
• Potápění: PADI Diving Cres je
v AC Kovačica (tel. 051-571706,
www.divingcres.de) a Lambert
Diving v městečku Martinšica
(tel. 051-574207, www.lamkra.cz).

Valun
I když oblastí jen projíždíte, rozhodně se
nezapomeňte zastavit ve Valunu a Lubenici: malebná horská vesnička a moře
s nejprůzračnější vodou na Jadranu
v absolutně klidném prostředí. Takovou
kombinaci hned tak nikde nenajdete.
Vesnice Valun (85 obyvatel) je celá
pěší zónou. Zaparkovat tedy musíte
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ještě před obcí (platí se 15 HRK). K dalším pravidlům pobytu zde patří: žádné
odhazování odpadků a žádné vandalství. Pokud potřebujete do vesnice
přivézt zavazadla, poslouží vám vozy
tažené osly, které zajišťují dopravu
z parkoviště do vesničky. Celé to může
působit trochu vyumělkovaně, ale jen
na první pohled. Při bližším zkoumání
se z Valunu vyklube skutečné „Švýcarsko“ Chorvatska, naprosto poklidné
a zároveň překrásné.
Od parkoviště jděte vlevo, směrem
dolů k zálivu. Moře je tu opravdu nádherné, křišťálově čisté. Jestliže se dáte
doprava, dostanete se k hospodě
a k turistickému informačnímu centru.
Jedinou historickou památkou ve vsi
je zdejší kostel, v němž je uložena tzv.
Valunská deska (Valunska Ploča). Jedná
se o kamennou náhrobní desku, na níž
je text v latince i hlaholici, který pochází z konce 11. století. Vedle turistického
informačního centra si můžete prohlédnout starý lis na olivový olej (uljara).

Informace

i

• Turistické informační centrum je
otevřeno denně od 8 do 21 h, zprostředkovává ubytování v obci (ceny,
D od 30 €), výměnu peněz, jízdenky,
vstupenky, výlety atp. (tel. 525050).

Kempy
• Camp Zdovice-Valun €€, nudistický kemp, přihlásit se můžete
přes turistické informační cent-

c

rum (tel. 051-571161, fax 571163,
campzdovice@ri.t-com.hr,
www.cresanka.hr).

Jídlo a pití

J

Ve vesnici je několik restaurací, ceny
jsou tu celkově o něco vyšší než jinde
na ostrově.
Obzvláště příjemná je restaurace Toš
na břehu (na její letní zahrádce jsou
umístěny kamenné desky s hlaholskými nápisy), ochutnejte zdejší ovčí sýr
nebo jídla ze slávek.

Lubenice
Lubenice je horská vesnička, ve které
„lišky dávají dobrou noc“. Žije tu všeho
všudy pouhých 43 obyvatel, nenajdete tu vůbec žádné historické památky
a je tu jen malý stánek s občerstvením.
Nejbližší pláž je 30 minut odtud a noční život se tu omezuje na pozorování
západu slunce. A přesto – určitě se tu
zastavte! Kouzelná, nenapodobitelná atmosféra vesnice, stejně jako její
malebná poloha na kopci nad mořem
a krásně čisté moře u opuštěné pláže,
ke které se dá dojít jen pěšky, to vše
vytvoří z vaší návštěvy zde opravdu
neopakovatelný zážitek. Lubenice, to
je prostě ryzí idyla!
V několika venkovských staveních
jsou vystaveny ovčí kožešiny na prodej, chov ovcí je zde hlavním zdrojem obživy. Na druhém konci vesnice,
nahoře na skále, je několik pěkných
míst s vyhlídkou na moře a také malé
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muzeum věnované chovu ovcí (vstup
zdarma). Zaparkovat můžete u místní
kapličky, místa je tu dost. Odtud vede
pěšina směrem dolů do malebného
zálivu. Cesta mezi Lubenicí a Valunem,
která se stáčí vpravo před Vransko Jezero, je zpočátku asfaltovaná, ale asi po
3 km se terén mění a dále je sjízdná
pouze džípem nebo na motorce.

Jídlo a pití

J

V místním občerstvení v Lubenici si
můžete pochutnat na vydatných sýrových a šunkových mísách (40 HRK)
a také na jehněčím (200 HRK/za 1 kg)
a točeném pivu – to vše s nádherným
výhledem do okolí.

Miholašćica a Martinšćica
Poté, co projedete kolem rezervoáru
pitné vody Vranske jezero (vstup zakázán), vede nejbližší odbočka za obcí
Hrasta do městečka Martinšćica a ke
kempu AC Zlatina. Po vedlejší silnici
dorazíte do nevelké zemědělské osady Miholašćica, kudy turisté původně
pouze projížděli. Nyní je na hlavní ulici
několik turistických agentur nabízejících ubytování a také několik restaurací (Mareta, Ungjišče). Je tady malý, čistý
záliv s kamenitou pláží, kde moře láká
ke koupání.
Hned za koncem vesnice se silnice
rozděluje, rovně vede cesta ke kempu
AC Zlatina, pojedete-li vlevo, dorazíte
po chvíli do městečka Martinšćica. Žije
zde jen 180 obyvatel, vesnice dostala

jméno podle místního kostela Svatého Martina a přilehlého kláštera.
Zaparkovat se dá naproti restauraci Konoba Kaštel, za ní leží nevelké pobřežní korzo a přístav. Možná
překvapí, že v tomto zapadlém místě
zastavují lodě pravidelné linky spojující Mali Lošinj s Rijekou (a to dokonce 3x
týdně). Je tu také pěkná kamenitá pláž,
kavárna Riva a restaurace Konoba Sidro. Stezka pro pěší (vede od kapličky)
k restauraci Mali Raj (asi 2 km).

Užitečné informace
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• AC Zlatina €€€, je tu potápěčská základna a nudistická pláž.
(tel. 051-574127, fax 574167).
• Ubytování v soukromí zprostředkovává agentura Seca Martinšćica,
která je na pobřežním korzu, (ceny
od 140 HRK za osobu).
• Ubytovat se můžete také v Hotelu-Penzionu Zlatni lav, který najdete kousek před kempem,
slepá ulice (tel. 051-574020,
www.hotel-zlatni-lav.com). Ceny od
50–100 € (podle části sezóny); původně tu byla pouze pizzerie s diskotékou, nyní po mnoha přestavbách
a rozšíření ubytování na úrovni.

Punta Križa
Před mostem v Osoru (po němž
se dá přejet na ostrov Lošinj) vede
malá odbočka směrem vlevo k asi
12 km vzdálenému výběžku Punta
Križa (pozor: po západu slunce častá
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změna větru), oblasti oblíbené a vyhlášené zejména mezi příznivci nudismu.
Samotná osada Punta Križa leží na
malém kopci, je tu obchod, restaurace Konoba Tina (tel. 098-328381, vynikající sele na rožni) a malá místní pláž
(ulicí před kostelem směrem dolů, asi
1,5 km). O 4 km dál silnice končí v kempu, který je umístěn v odlehlém, klidném zálivu. Záliv je přístupný nejen pro
ubytované v kempu (parkování před
vchodem), prostor vyhrazený nudistům
je vpravo až na konci zálivu.

Kempy

c

• AC Baldarin-Uvala €€
Klidný nudistický kemp na odlehlém místě, je tu obchod
a stánek s ovocem a zeleninou, otevřeno od května do října, (tel. 051-235680, fax 604646,
info@camp-baldarin.com).

Další možnosti ubytování
Není jich tu příliš mnoho. Rezervovat
předem si lze ubytování na www.puntakriza.com nebo na www.tourist-online.de/Kroatien/936269; dále jsou tu
Apartmani Biondić (Punta Križa 36a,
tel. 051-235670), pěkné, malé apartmány na konci vesnice ve směru ke kempu, po pravé straně.

Osor
Osor je malé městečko s pouhými
100 obyvateli, ale působí dojmem

významného centra. Tvoří spojnici mezi ostrovy Cres a Lošinj (most je
v 9 a v 17 h otevřen pro plachetnice,
bývají tu pak menší dopravní zácpy).
Ostrovy, tvořící kdysi jeden celek a spojené právě na tomto místě, byly známy pod názvem Apsirtides, zatímco
jejich hlavní město neslo název Apsorus, dnes Osor. V raně křesťanských
dobách, v čase vlády Římanů v oblasti,
tu údajně bydlelo více než 25 000 obyvatel a kanál, který byl tehdy prokopán
mezi ostrovy, byl oblíbenou zastávkou
mořeplavců, kteří se plavili z Aquileje
do Hellady (Řecka). Město, i když dávno ztratilo svůj někdejší politický a hospodářský význam, je dosud kulturním
centrem obou ostrovů.
Osor je nazýván „městem umění“.
Moderní plastiky v jeho ulicích přitahují pohledy překvapených návštěvníků. Ostatně nejznámějším obyvatelem
Osoru je Ivan Antolčič, významný výtvarník, jehož pověst modernisty a impresionisty také spoluutváří obraz města.
V budově bývalé radnice na náměstí u kostela je umístěna v přízemí
malá výtvarná galerie (vstup zdarma)
a o patro výš pak místní muzeum (otevřeno denně 10–12 a 19–21 hod, vstupné 10 HRK).
Před zdejší katedrálou stojí socha
s názvem „Vzdálené akordy“, jejímž
autorem je jeden z nejslavnějších chorvatských umělců, sochař Ivan Meštrović (viz Slovník pojmů a osobností).
Moderní sochy a plastiky zdobí dokonce i interiér katedrály. Chrám pochází
z 15. století a je vystavěn ve stylu rané
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Informace

i

Není tu žádné místní turistické centrum, informace lze získat na www.
tz-malilosinj.hr.

Kempy

c

• Při vjezdu do města směrem vpravo, je za zatáčkou AC Bijar €€,
(tel. 051-237027, fax 237115,
http://www.camps-cres-losinj.com).
• AC Preko Mosta €€€ se nachází
hned za mostem, otevřeno do května do konce září (tel. 051-237350,
fax 237007, www.jazon.hr).
• AC Lopari €€ je moderní kemp asi
1,5 k za Osorem ve směru na Nerezine, otevřen od 1. května do
30. září (tel. 237128, fax 237127,
www.losinjplov.hr).

Jídlo a pití

• Za zkoušku určitě stojí Konoba Apsoros u mostu, zdejší specialitou je
grilovaná makrela.
• Výborná (a navíc levná) je zmrzlinárna u autobusové zastávky, asi
100 m před mostem.

Nerezine
Asi jediné místo, které ještě stojí za zmínku mezi Osorem a městem
Mali Lošinj, je Nerezine. V létě se stává Nerezine domovem nejen místních cca 400 obyvatel, ale také davů
turistů. Je tu moderní nákupní centrum, spousta obchodů, supermarket, kadeřnictví a také nově zřízená
promenáda vedoucí podél pobřeží.

KVARNERSKÝ ZÁLIV

renesance. Jsou zde uloženy ostatky
někdejšího místního biskupa Gaudentia, kterému je přisuzováno vyhubení
všech jedovatých hadů na ostrovech.
Zajímavá je také prohlídka kaple na
místním hřbitově, její mozaiková podlaha pochází z antických dob.

257

J

Ceny jídla a pití jsou ve „městě umění
a umělců“ o něco vyšší než jinde (aniž
by z toho umělci cokoliv měli...).
• Konoba Bonifaz je výborná restaurace v rustikálním stylu (tel. 237413).
• Jednodušší a levnější je Café/Bar
Gavde.

20.7.2009 13:16:59

258

KVARNERSKÝ ZÁLIV

C0152_11.indd 258

OSTROVY CRES A LOŠINJ
Návštěvníky však místo přitahuje především pro svou polohu na úpatí horského pásma Osorščica. Z Nerezine
vede několik dobře značených turistických tras („Sv Nikola“, „Televrina“)
směrem do hor, také na 588 m vysoký vrchol, odkud se turistům naskýtá
nezapomenutelný pohled na okolní krajinu a moře. Všechny zajímavé
turistické cíle a také všechny služby
se dají snadno najít podle značení na
hlavní silnici. Je tu kemp, malý přístav,
půjčování jachet je možné v okrajové
části Podgora.

Užitečné informace

!

• AC Rapoca €€, otevřeno do května do konce září, (tel. 051-237145,
fax 237146, rapoca@lostur.t-com.hr,
www.losinjplov.hr).
• Stravování nabízí Pizzerie Osor na
promenádě a Gostionica Meduza
na hlavní ulici.

Mali Lošinj
Mezi městy Nerezine a Mali Lošinj
začíná přibývat porostu a ostrovní
krajina je zelenější. Před městem Mali
Lošinj je nevelká zemědělská osada Čunski, nedaleko níž se nachází
letiště, lze ho z hlavní silnice zahlédnout.
Mali Lošinj byl založen koncem
14. století chorvatskými přistěhovalci pod názvem Malo Selo (malá vesnice) na malém výběžku Sv Martin, kde
stála kaple zasvěcená témuž světci.

V době, kdy oblast ovládaly italské
Benátky, byla podporovaná stavba lodí a Mali Lošinj se rozvinul ve
významné středisko tohoto řemesla.
V 18. a 19. století tu byla ještě založena námořní akademie a loděnice
zaměřené na výstavbu jachet a plachetnic. Avšak s vynálezem parního
stroje a následným rychlým rozvojem
parolodní dopravy, přichází v oboru
stavby plachetnic stagnace a novým
hnacím motorem oblasti se stává
turistický ruch. Na výběžku Čikat jsou
vystavěny honosné vily, roku 1892 je
Mali Lošinj povýšen na přímořské lázně a stává se oblíbeným cílem rekreace vídeňské lepší společnosti. Také
v současné době je turistický ruch
a znovu se rozvíjející výstavba jachet
základem zjevného blahobytu zdejších cca 6600 obyvatel.

Památky

o

Centrum města Malij Lošinj stojí za
pozornost. Nádherné pozdně barokní a klasicistní měšťanské domy
obklopují přístav, kde trhovkyně
každý den prodávají čerstvé ovoce
a zeleninu. Za přístavem stojí trojlodní farní kostel Panny Marie z roku
1696 (schodiště ke vchodu do kostel se nachází v Ulica Braće Vidulića
za restaurací Hajduk). Z prostranství
u kostela je krásný výhled. Ve městě se také dochovaly trosky původního hradu. Pobřežní korzo vede od
výběžku Sv Martin až do sousedního
městečka Veli Lošinj, okolo města se
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rozkládají piniové lesy. Velkým lákadlem je vyhledávaná rekreační oblast
Čikat. Pro milovníky potápění a jachtingu je Mali Lošin vysloveně oblíbeným místem letní dovolené.

Příjezd a odjezd

W

• North-Adria Airlines létá na trase
Krk–Lošinj s 3–16 místními letadly
(jednosměrná letenka asi 250 HRK,
tel. na letiště 051-231666 ). Odlety
z Lošinje v 8 a 15 h, zpáteční lety
o 30 min později. V případě zájmu
se létá také do Vrsaru a Unije.
• Trajekty: Lodní doprava funguje
na těchto trasách : Premuda – Šilba – Olib –Zadar (každý čtvrtek
15.30), Pula – Benátky (v létě 1x
i vícekrát týdně), Rijeka (denně),
Susak, Ilovik a Unije (ranní trajekty,
denně mimo sobotu) a Unije-PulaKoper (jen v létě, v pondělí, středu
sobotu a neděli). Příklad cen: trasa Mali Lošinj – Pula osobní auto +
2 osoby za cca 500 HRK. Bližší informace na www.jadrolinija.com.

Informace/
Turistické agentury

i

• Turistické informační centrum
najdete v ulici Riva Lošinjskih Kapetana 29, (tel./fax 051-231547), hned
vedle je autobusová zastávka.
Turistických agentur, které zajišťují
ubytování, dopravu, povolení, půjčo-

vání lodí, výlety atp., zde funguje celá
řada, např.:
• Capelli, Kadin, pronajímá také auta
(tel. 051-232582, fax 231562,
www.capelli-tourist,hr).
• Furnje, Riva I. Kapetana 28,
(tel./fax 051-233719).
• Kvarner Express, V. Gortana 20,
(tel./fax 05-231831).
• Manora, Priko 29, (tel. 051-233391,
manora@manora-losinj.hr).
• Saccardo, Trg Zagazinjine 2,
(tel. 051-232999, fax 232990,
saccardo@ri.t-com.hr).

Ubytování
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p

V hlavní části sezóny je ve městě i okolí
opravdu velký výběr ubytování všeho
druhu. Ubytování nabízejí nejen turistické agentury, ale např. také potápěčské základny.
• Z někdejší jednoduchého hotelu Istra
v samém centru města je nyní Hotel
Apoksiomen €€€€, nově přestavěný
luxusní hotel, který „nemá chybu“, D
od 160 € (tel. 051-520820, fax 520830,
www.apoksiomen.com).
V části Čikat:
• Hotel Hélios €€€, D kolem 60 €,
(tel. 051-232124, fax 232104,
jadranka@ri.htnet.hr).
• Hotel Alhambra €€, (tel. 051-232022,
fax 232042, alhambra@jadranka.htnet.hr).
• Hotel Bellevue €€€,
(tel. 051-231222, fax 231268).
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Cres-město
AC Poljana

Hotels Aurofa & Vespera,
nudistická pláž

V Sunčana Uvala
• Novější, ale také dražší jsou hotely na
výběžku Sunčana Uvala, např.:
• Hotel Aurora €€€,
(tel. 051-231324, fax 231542,

hotel.autora@jadranka.htnet.hr).
• Hotel Vespera €€€,
(tel. 051-231304, fax 231402,
hotel.vespera@jadranka.htnet.hr).
Zmíněné hotely působí vesměs trochu

20.7.2009 13:17:05

261

Prom
en

ád

KVARNERSKÝ ZÁLIV

a

C0152_11.indd 261

OSTROVY CRES A LOŠINJ

LEGENDA STR. 263
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nudistická pláž

fádně a nevýrazně, ale zato stojí v blízkosti mořského břehu. Bližší informace jsou
k dispozici také na www.losinj-hotels.com,
část hotelů je v provozu pouze v hlavní
letní sezóně, od června do září.

Kempy

c

• AC Čikat €€, především pro plavce a potápěče, (tel. 051-232125,
fax 231708, www.camp-cikat.com).
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• AC Polana €€, ideální pro majitele
lodí, (tel. 051-231728, fax 231524,
www.losinjplov.hr).

Ubytování v soukromí
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Ubytování v soukromí zprostředkovávají výše uvedené agentury a turistické informační centrum. Na webových
stránkách www.tz-malilosinj.hr je pod
odkazem „Mali Lošinj“ výběr ze zhruba
120 nabídek ubytování, ceny od 30 €
za D, v nabídce také apartmány různé
úrovně a ceny pro 4–6 osob.

Jídlo a pití

J

Mali Lošinj nabízí tucty výborných restaurací, barů, pizzerií, přičemž ty, které se nacházejí v přístavu, jsou o něco
dražší. Několik tipů na podniky kousek
stranou:

• Pizzeria Draga v Ulica Braće Vidulića spadá jednoznačně do kategorie
dobře a levně, od půl sedmé tu lidé
stojí frontu na pizzu, jsou tu velké
porce (tel. 231132).
• Milovnici ryb se vždy rádi vracejí do
restaurace Laterna v malém rybářském přístavu Sv Martin (tel. 233625).
• Na levém konci přístavu, blízko malé
kapličky, najdete v jedné postranní uličce (vlevo) restauraci Za Kantoni, kde vaří výborné maso a ryby,
výhodné ceny jídel pro 2 osoby.
• Výtečné pokrmy z masa a ryb nabízí také jedna z lepších restaurací ve
městě Konoba Corrado, schovaná
v atriu jednoho domu v Ulica Sv Martin, otevřeno jen od konce května do
půli října (tel. 232487).
• Nejpříjemnější kavárny a bary najdete v přístavu, třeba Bulldog a Sportmar.
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Nákupy

t

Pokud se raději stravujete sami, Mali
Lošinj nabízí ke koupi vše, co hrdlo ráčí:
• V přístavu prodávají čerstvé ovoce
a zeleninu.
• Rybí trh nabízí každý den od 7 do
12 hodin čerstvě chycené ryby a mořské plody.
• Pekárnu a supermarket najdete na
náměstí Trg Republike.
• V Ulica Braće Vidulića stojí malé nákupní centrum, kde jsou kromě supermarketu s potravinami také další obchody,
bary, internetová kavárna atp.
• Oba velké supermarkety na ostrově najdete na hlavní silnici, kousek za
odbočkou do Veli Lošinj ve směru na
oblast hotelů Čikat se na světelné křižovatce dejte vlevo, vjedete do zdejší
malé průmyslové zóny, asi po 150 m
uvidíte supermarkety po obou stranách silnice.

Aktivní dovolená

m

Centrum služeb pro příznivce plavání,
šnorchlování a nejrůznějších vodních
sportů najdete v Čikatu na promenádě
mezi hotely Bellevue a Helios. Organizují tu kurzy plachtění, půjčují kola, surfy atd.
Podobné služby jsou nabízeny také na
promenádě Velopin: vodní lyže, vodní skútry, kola, veslice, mopedy, motorky atd.
Koupat a opalovat se tu dá prakticky všude, pro nudisty je vyhrazen úsek
u hotelu Vespera.

Legenda k mapě na str. 260–261
Agentura Marine, zvedací most
Agentura Capelli
Nákupní centrum
Agentura Zakardo
Informační centrum,
Agentura Furnje,
Autobusové nádraží
Pošta, Správa přístavu
Banka,
Agentura Kvarner Express
Potápěčská škola

263

KVARNERSKÝ ZÁLIV

OSTROVY CRES A LOŠINJ

PLÁN MĚSTA STR. 260

Půjčovna lodí,
Agentura Manora
Fotoprodejna,
Kotviště lodí
Tržiště
Rybí trh
Supermarket
Katedrála Sv Marija
Zřícenina hradu
Pošta
Pizzerie Draga
Nákupní centrum
Pekárna, Rest. Konoba Corrado
Policie
Potápěčská základna
Kostel Sv Martin

Potápěčské základny:
• Adriatic Divers, Čikat, (tel. 051-232918,
adriaticdivers@aol.com).
• Diving Sports Centrum, Čikat,
(tel. 051-232800).
• Sub 1000, Sunčana Uvala,
(tel. 051232038).
• Sumartin Divers, Sv Martin, (tel. 051-232835,
diving@sumartin.com).
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• Kompressorstation Archa de Noe,
plnění lahví (blízko mostu u vjezdu
do města), (tel. 051-231031).

Zábava
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Večer se můžete pobavit v některém
z oblíbených barů a kaváren v přístavu,
kromě toho jsou v mnoha hotelech diskotéky, je tu také Disco-Bar Anna a Disco
Punta (u hotelu Punta Veli Lošinj).
Populární je také obrovský „disco trajekt“ na jižním konci přístavu (Premuda),
hned u odbočky k zálivu Čikat.

Užitečné informace

!

• Půjčovny aut: AVIS, Privlaka,
(tel. 051-231938).
• Pošta: je v Ulica Braća Ivana, pracovní dny 8–21 h, sobota 8–14 h.
• Banky/EC bankomaty: např.
Riadria Banka v přístavu (prac. dny
7.30–13 h a 14–20 h, v sobotu jen do
12 h), peníze vám vymění i na poště.
• Lékařská pomoc: tel. 051-231824.
• Policie: tel. 051-231822.
• Havárie, poruchy: tel. 051-231054.
• Přístav pro jachty: část Privlaka,
velmi oblíbený, 350 míst ke kotvení,
(tel. 051-231626, fax 231461).
• Správa přístavu: Riva L. Kapetana,
(tel. 051-231438).

Veli Lošinj
Velmi příjemná procházka (o délce asi
3 km) vás povede z města Mali Lošinj
podél pobřeží kolem průzračně čistého

moře a skalnatých zálivů lemovaných
piniemi a borovicemi, od výběžku Sv
Martin, kolem hotelového komplexu
Punta až do městečka Veli Lošinj.
Veli Lošinj byl kdysi největším sídlem
na ostrově. Městečko leží v zálivu, který má charakter fjordu, a rozprostírá se
pak podél většího výběžku (velmi pěkná procházka podél moře) až k rybářskému přístavu Rovenska, který je
od centra městečka oddělen piniovým
hájem.
Zaparkovat můžete u konečné stanice autobusu a pak se vydejte směrem
do centra. Nejprve narazíte na kostel
Panny Marie ozdobený dvěma věžemi
cibulovitého tvaru. Od kostela vedou
dvě pěší cesty – vpravo k rybářskému
přístavu Rovenska, vlevo dále do centra města. Středu městečka dominuje
barokní farní kostel Svatého Antonína ze 17. století, v jehož interiéru
můžete obdivovat obrazy italských
mistrů. Zvláštností kostela je umístění varhan, nacházejí se zcela netypicky v přední části kostela nad hlavním
oltářem. Nad kostelem se rozkládá
pěkný lesopark, v němž roste více než
150 různých druhů stromů a který je
doslova protkán turistickými stezkami
(většina jich vede směr Rovenska).

Turistické agentury

i

Místní zprostředkovatelské agentury mají svá sídla vesměs u pobřeží
a poskytují běžné služby: ubytování,
výlety atd.
Je tu také směnárna a pošta.
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Jídlo a pití

J

V zálivu funguje celá řada kaváren,
barů i restaurací. Zajděte např. do Konoba Marina a dejte si čerstvé ryby na
grilu. Jsou tu také jednoduché a levné
bufety a občerstvení např. Neverin-Burger.

Ubytování

p

• Vlevo nad zálivem stojí Hotel Punta €€€€, kde je bazén, restaurace,
diskotéka, ceny D cca 80–95 €, Ap.
cca 120 €/4 osoby, (tel. 051-236002,
fax 2363001, hotel-punta@jadranka.t-com.hr, http://www.losinj-hotels.com). Je to velký ubytovací
komplex, ale vůbec ne špatný a velmi oblíbený.

LOVRAN
Lovran, kde dnes žije asi 3600 obyvatel,
je nejstarším městem Opatijské riviéry. Místo bylo osídleno už v 7. století
a velmi dlouho si ponechalo středověký charakter. Teprve rozvoj turistického
ruchu v oblasti v 19. a 20. století s sebou
přinesl výraznou proměnu města
i životního stylu jeho obyvatel. Slavná
„Lungomare“, 8 km dlouhá pobřežní
promenáda mezi Lovranem a Voloskem, předměstím Opatije, láká stále
více návštěvníků z celého světa. Ale
přestože je Lovran nyní vnímán především jako jedno z letovisek turisty tolik
vyhledávané Opatijské riviéry, historic-

ké jádro města si podrželo svůj původní
charakter a kouzlo.
Dolní městskou branou s věží (17. století) se dostanete přímo na centrální
náměstí Trg Sv Juraj, kde stojí kostel
Svatého Jiří postavený ve 12. století.
Původně samostatně stojící zvonice
byla ke kostelu připojena až v 17. století. Na náměstí můžete obdivovat zdobené domovní portály; naproti kostelu
stojí budova radnice, kterou krášlí reliéf zobrazující Svatého Jiří, jak svým
kopím probodává draka. Další reliéf na
domě vedle kavárny zachycuje hrůzu
nahánějící obličej s rozježenými vousy, kterému se říká „Mustaćon“ (z francouzského výrazu moustache, knír), je to
jakýsi druh masky, která měla obyvatele
domu bránit proti zlým duchům. V horní části Starého města nechalo Bratrstvo
Svatého Jana Křtitele vystavět ve 14. století románskou kapli; při restaurátorských
pracích zde byly roku 1998 objeveny fresky s náměty ze života Svatého Jana.
Při cestě mezi Lovranem a Opatijí
můžete obdivovat na hlavní ulici nádherné vily. V pozdním 19. století zde
Byly vystavěny jako obytné domy a letní rezidence, všechny byly původně
obklopeny rozsáhlými parky s exotickou vegetací. Některé z těchto vil jsou
dílem jednoho z mistrů architektury
19. století, rakouského architekta Karla
Seidla (rodáka ze Šumperka).
V Lovranu jsou dvě pláže, které lákají ke koupání, první menší se nachází
naproti hotelu Splendid (směr Medveja)
a druhá ještě hezčí u parku Kormušćak
(asi 1 km po promenádě směr Opatija).
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Chcete-li se dostat do centra, držte se
značení „P-Centar“, dojedete k velkému parkovišti na Ulica Brajdice, přímo
na horním konci historického jádra
města.
Autobusy zastavují na hlavní silnici u Pizzerie Oaza a turistické agentury Kvarner, odsud jděte asi 150 m dolů
směrem k zatáčce, tady je městská brána (a Restaurant Bellavista), vchod do
staré části města.

Informace/
Turistické agentury

i

• Turistické informační centrum
Lovran je u pobřeží, M. Tita 63, šikmo naproti restauraci Kvarner (tel./
fax 051-291740, www.tz-lovran.hr).
• Na ulici M. Tita sídlí tři komerční
turistické agentury s obvyklou
nabídkou služeb (ubytování, výměna peněz, výlety atd.):
• Lovran, (tel/fax.051-291041,
lovrana@lovranske-vile.com).
• Štanger, (tel./fax 051-293266,
pansion.stanger@ri.htnet.hr).
• Kvarner Express,
(tel./fax 051-291119).

Jídlo a pití

J

• Občerstvit se můžete v Café Sv
Maria na náměstí Trg Sv Juraj.
• O 30 m dál najdete Restaurant Lovranska Vrata, dobrá kuchyně, přijatelné ceny, (tel. 051-291050).

• Oblíbená je také Pizzerie Oaza na
hlavní ulici, (tel. 051-292674).
• Výborné jsou rybí speciality
v Restaurantu Najade naproti agentuře Lovran, poněkud vyšší
ceny, (tel. 051-291866).

Ubytování

p

• Pokud hledáte něco opravdu výjimečného, je tu Villa Astra €€€,
Viktora Cara Emina 11, luxusní ubytování, cena za D cca 270 €, Ap. cca
230 € (tel. 051-294400, fax 294600,
www.lovranske-vile.com).
• Příjemné a nepříliš drahé ubytování nabízí Hotel Lovran €€€, Maršala Tita 19, ceny D 50–160 €, podle
polohy a sezóny (tel. 051-291222,
fax 292467, www.hotel-lovran.hr).
• Hotel Bristol €€€, Maršala Tita 27,
nabízí srovnatelný komfort s hotelem Lovran, o něco nižší ceny, 85–130 € (tel. 051-291022,
fax 292049 www.liburnia.hr).

Užitečné informace

!

• Nemocnice se nachází mezi Lovranem a nedalekou osadou Ika, blízko
u pláže (tel. 051-291122).
• Lékařská ambulance je nad velkým
parkovištěm (tel. 051-291042).
• Vpravo od parkoviště asi o 100 m
dále směrem nahoru, v ulici Brajdice,
je velký supermarket.
• Pošta a lékárna se nacházejí na
hlavní ulici M. Tita, asi 200 m od
centra ve směru do Opatije.
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Budete-li pokračovat v cestě podél hustě obydleného pobřeží, narazíte o 2 km
dál na dvě malé osady Ika a Ičići, dříve
rybářské vesnice, dnes turistická letoviska. Nacházejí se tu dvě hotelové
školy s mezinárodním renomé a především oblíbený přístav ACI Grassetto,
kde je více než 300 kotvišť (především
pro plachetnice, nelze tu natankovat
pohonné hmoty), (tel. 051-271740,
fax 271374). V Ičići je také jediný kemp
v okolí Opatije. Koupat se dá v malých
skalnatých zátočinách u zpevněné cesty podél břehu.

Informace

i

• Informace získáte v místním TuristBiro, otevřeno jen od června do
srpna (tel. 051-271187, www.tourism-icici.hr).

Ubytování

p

• Hotel Ika €€, příjemný hotel, stojí přímo na pláži, D cca
50–90 €, (tel. 051-291777,
fax 292044, hotelika@ri.t-com.hr).
• Pokoje i apartmány si lze rezervovat také na www.tourism-icici.hr/
privatangebote.html.

Kempy

c

• AC Opatija-Ičići €€, kemp s příjemnou polohou, terasovitý areál s parkem, je tu také obchod, oblázková

pláž, hřiště, kotviště, tenisové kurty, otevřeno od dubna do konce
září, (tel. 051-704387, fax 704046,
www.rivijera-opatija.hr).

OPATIJA
Opatiji by měl aspoň jednou navštívit každý, kdo do Chorvatska přijede.
Nikoliv proto, že by skrývala jedinečné
kulturní a historické památky. Ani proto, že by byla „hitem“ mezi chorvatskými letovisky. Ne, naopak, Opatija nemá
působivou tisíciletou historickou tradici, ani tu večer není jinak zvlášť rušno
a živo. A přesto, pokud nenavštívíte
Opatiji, tak jste vlastně pobřeží Kvarnerského zálivu nepoznali!
Od roku 1843 a také od postavení silnice spojující město s Rijekou se Opatija
postupně stává mondénním letoviskem c. a k. smetánky: roku 1843 si tu
obchodní magnát Higinio nechal postavit Vilu Angiolina, která je ještě dnes
opravdovým skvostem v srdci města.
V roce 1844 následuje stavba hotelu
Quarnero (Kvarner; postaven rakouskou
„Společností jižních železnic“), byl to
první hotel v chorvatské části Jadranu.
V roce 1860 doporučili lékaři manželce
bývalého císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, Marii-Anně, ozdravný pobyt na mořském vzduchu, již zmíněný obchodník
Higinio jí dal k dispozici svoji Vilu Angiolina a popularita Opatije jako exkluzivních mořských lázní byla na světě.
Dne 4. března 1889 byla pak Opatija
dekretem císaře Františka Josefa I. ofi-
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Přístav

Gusto-Grill
Casino
Hotel Kristall
Rest. Madonnina,
Hotely Dubrovnik,
Residenz, Admiral
Sv Marija
Hotel Belvedere
Nádrž s mořskou vodou
Autobusové nádraží
Pizza-Grill
Hotel Imperial
Okresní nemocnice
Hotel Kvarner,
Informační centrum

Vila Angiolina
Banky, Cestovní agentury
Zelengaj
Disco Quorum
Pošta
Ambasador
Pošta
Irish Pub
Club 51

zavedena tramvajová doprava. Opatija
se stala natolik známým a vyhlášeným
letoviskem, že ji svou návštěvou poctili
nejvyšší představitelé evropské šlechty:
princezna Luisa von Sachsen-Coburg,
švédsko-norský král Oskar, či Karel I.,
král rumunský.
Atmosféra noblesy a přepychu z let
minulých je v Opatiji znát i dnes:
luxusní hotely a exkluzivní restauranty, kasina, korza obklopená palmami a avokádovníky. Není náhoda, že
se Opatiji přezdívá „jadranské Nice“.
A snad právě atmosféra luxusu a exkluzivnosti, v Chorvatsku poměrně neobvyklá, činí z tohoto města něco zcela
neobyčejného.

Památky

o

Ulice Maršala Tita

ciálně povýšena na lázeňské město.
Následovaly stavby dalších stylových
vil ve městě, v roce 1896 je Opatija elektrifikována, o rok později je tu postavena vodárna a v roce 1908 dokonce

Zvlášť zajímavá je procházka ulicí Maršala Tita kolem přepychových vil, hotelů, kaváren a luxusních obchodů. Také
pobřežní promenáda láká mladé i starší k toulkám, koupání a užívání svěžího mořského vzduchu na lehátkách
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pod duhově zbarvenými slunečníky. Můžete tu vybírat z nepřeberného
množství stánků se suvenýry, kořením
i díly místních umělců. Promenáda je
součástí 8 km dlouhého pobřežního
korza Lungomare, které vede od letoviska Volosko (mezi Opatiji a Rijekou) až
do Lovranu.

asi 50 metrů od autobusového nádraží
před bufetem Grill Elija směrem vpravo nahoru. Kostel pochází z 19. století
a je postaven z cihlového zdiva. Stavba
okouzlí návštěvníka typickou dřevěnou
kupolí a především nádherně zbarvenými vitrážemi v oknech.

Příjezd a odjezd

KVARNERSKÝ ZÁLIV

Opatijská riviéra

W

Park 1. Maja
Autobusy
Chloubou města je a zůstává (již od
doby založení a rozkvětu mořských
lázní Opatija) Park 1. Maja, v němž leží
kouzelná vila Angiolina, obklopená
exotickým porostem bambusů, cedrů,
cypřišů, eukalyptů, sekvojí, datlovníků, akácií, agáve a japonských kamélií.
Každý návštěvník je nadšen a okouzlen. V parku se také nacházejí busty
významných historických osobností,
třeba Friedricha Schillera či Ivana Matičiče Runjgova.

Sv Marija (kostel Panny Marie)
K farnímu kostelu Panny Marie dojdete
úzkou stupňovitou uličkou, která vede

Autobusové nádraží leží na náměstí Trg
Vladimira, ve středu města u hlavní třídy M.Tita.
Důležité regionální autobusové linky:
• 32: Rijeka – Opatija – Lovran –
Mošćenička Draga
• 35: Opatija – Ičići
• 36: Lovran
Na autobusovém nádraží (tel. 051-271617)
je také prodej jízdenek na dálkové
autobusy, ty jezdí denně mezi 7–22 h
v těchto směrech:
• Rijeka 13–16x denně
• Zagreb 7x denně
• Dubrovník 1x denně
• Split/Zadar 3–4x denně
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• Rovinj 6x denně
• Poreč 3x denně
• Terst 3x denně
Na nádraží si lze také rezervovat nejrůznější výlety: Plitvice 290 HRK, ostrov Krk
200 HRK, okruh po Istrii 250 HRK, Benátky 475 HRK.

Auto
Najít v Opatiji neplacené parkoviště je
těžké, vlastně spíš nemožné. Také ve
většině ulic v centru města je parkování zpoplatněno, např. roh Parku 1. Maja
a pobřeží (5 HRK/h).

Informace/
Turistické agentury

i

• Turistické informační centrum
je umístěno v centru města na Ul. Maršala Tita 101, otevřeno je denně mimo neděle
7–21h (tel. 051-271310, fax 712290,
www.opatija-tourism.hr).

Komerční turistické agentury s obvyklou nabídkou služeb (ubytování, výlety,
výměna peněz atd.) jsou v Opatiji hlavně na hlavní třídě M. Tita:
• GIT, M. Tita 65,
(tel. 051-273030, fax 271967,
gi-trade@ri.tel.hr).
• Atlas, M. Tita 116,
(tel. 051-271032, fax 271562,
poslovnica.opatija@atlas.hr).
• Generalturist, M. Tita 109,
(tel. 051-271446, fax 271790,
www.generalturist.com).
• Kvarner Express,
(tel. 051-703723, fax 703724,
office@kvarner-touristik.com).

Ubytování

p

V Opatiji je draho! A to je znát také na
cenách ubytování. Ubytování v soukromí, někdy situované do některé z krásných stylových vil ve městě, nabízejí
zprostředkovatelské agentury a ceny
se pohybují od 40 € /D výše.
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Hotely
• Jedničkou mezi místními hotely je
rozhodně Ambasador €€€€€. Je tu
samozřejmě patřičně draho (D od
180 €), nikoliv proto, že by byl hotel tak dokonalý, ale kvůli té „pravé
opatijské atmosféře“, kterou nabízí (tel. 051-743333, fax 743444,
ambasador@liburnia.hr).
• Hotel Kvarner €€€€, neobyčejně stylové prostředí, hotel byl postaven
koncem 19. století a byl oblíbeným
místem rakousko-uherské „high society“ (tel. 051-271233, fax 271202,
kvarner@liburnia.hr). Dnes je zde
oficiálně „pouze“ tříhvězdičkový hotel, ale stále je to exkluzivní adresa
a taktéž místo konání nejrůznějších
vybraných společenských událostí
(Miss Universe 2009, pěvecká soutež Opatijské serenády 2009 atd.).
• Hotel Admirál €€€€, mají v oblibě
zejména majitelé plachetnic, protože hned u něj je přístav AdmiralMarina Opatija, (tel. 051-271533,
fax 271708, admiral@liburnia.hr).
• K těm méně drahým patří Hotel
Belvedere €€€, nachází se v centru,
nedaleko od autobusového nádraží,
(tel. 051-271044, fax 271484, belvedere@liburnia.hr), nebo Residenz
€€€, M. Tita 205, (tel. 051-271700,
fax 271225, residenz@liburnia.hr).
V obou těchto hotelech se ceny
pohybují kolem 100 € za D, mimo
sezónu však ceny mohou být až
o 50 % nižší.

Ještě asi před 10 lety byly tyto hotely navzájem nezávislé, dnes patří k síti
společnosti Liburnia, která dosti agresivně expanduje v oblasti turistického
ruchu v Kvarnerském zálivu, zejména
právě v okolí Opatije (viz Istrijské monopoly). Informace o všech uvedených
hotelech (včetně možnosti rezervace)
jsou k dispozici také na www.liburnia.
hr. Firma Liburnia vlastní v Opatiji také
několik jednoduchých, levnějších hotelů €€ , jako např. Palace (M. Tita 144)
nebo Belveder I. a II. (I. Kaline 7).

Kempy
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• AC Preluk €€€, leží asi 6 km
od města ve směru do Rijeky,
(tel. 051-621913, fax 214429).
• Směrem na jih je první kemp
až v Ičići.

Jídlo a pití

J

• V souladu s obrazem Opatije jako
noblesních přímořských lázní je většina restaurací a kaváren ve městě zaměřena spíše na solventnější
klientelu a pro ulice města jsou
tedy typické vybrané restaurace
a elegantní kavárny vídeňského
stylu jako je např. Café Paris, Café Stephanie nebo Café Camelia.
Tyto kavárny „à la Vídeň“, najdete
v centru na ulici M. Tita, je tu velmi
příjemné prostředí.
• Kousek od autobusového nádraží
se můžete výborně a za rozum-
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nou cenu najíst v příjemném Pizza-Grillu.
Přehnaně draho není ani v restauraci Gril Elija na hlavní ulici.
V centru, přímo na promenádě lze
doporučit cenově přijatelné bistro
Vongola (M. Tita 113, tel. 711854).
U hotelu Dubrovník je Restaurant
Madonnina (tel. 051-272579), patří
k lepším restauracím, ale mají tu třeba také pizzu za 40 HRK nebo saláty
za 20 HRK, prostředí je tu opravdu
na úrovni.
K těm skutečně špičkovým podnikům ve městě patří: Fourchette d΄
Or v hotelu Ambassador (Ul. Peršića
1, tel. 051-271211) a Zelengaj, na
ulici M. Tita 95 (tel. 051-271450) –
nezapomeňte si s sebou vzít čichací sůl, až přinesou účet, budete ji
potřebovat!
Zvláštní tip: Restaurace Gusto,
na M. Tita 264 (tel. 051-6704026),
nachází se asi 400 m od autobusového nádraží ve směru do Lovranu.
Vaří tu výborně a je to jedna z mála
restaurací v Opatiji, v níž lze sedět
i venku.

Zábava

z

Ani večer se v Opatiji nebudete nudit.
• Oblíbené diskotéky v centru města
jsou Disco Quorum House, na M.
Tita, blízko Parku 1. Maja, dále Disco
Imperial (u stejnojmenného hotelu), a dále Hard Rock Club, také na
M. Tita, naproti schodům k bazénu
s mořskou vodou.

• Absolutně „in“ je momentálně návštěva nočního klubu
Nightclub 51 v části Volosko, na
hlavní ulici (otevřeno denně 20–4 h).
• Taktéž v části Volosko, blízko přístavu je příjemná hospůdka Irish Pub.
• Milovníci hazardu mohou zkusit
štěstí v Casino Opatija, v hotelu
Adriatic (tel. 051-272011). Hraje se
tu americká ruleta, black jack, stud
poker atd.

Užitečné informace

!

• Lékařská pomoc: V. Nazora 2,
tel. 051-271266.
• Pošta: Vjekoslava Spiničica 1, otevřeno pracovní dny 7–19 h, sobota
do 14 h, menší pobočka je na ulici
M. Tita 207.
• Banky /EC bankomaty: Zagrebačka
Banka a Riadria Banka mají pobočky na M. Tita, naproti hotelu Kvarner; výborný kurz je ve směnárně na
autobusovém nádraží.
• Nákupy: Podél promenády je
spousta stánků nejen se suvenýry, pouliční prodavači tu nabízejí nejrůznější zboží, často oblečení:
kožený opasek 100–120 HRK, šortky 120 HRK, tričko 80 HRK (lepší
kvalita i za 200 HRK). Občas tu staré Chorvatky prodávají své výrobky
– háčkované dečky a pletené svetry a vesty.
• Běžné nakupy (zejména ty větší) je
lepší pořídit v nedaleké Rijece (např.
v nákupním centru Rijeka-Tower,
viz dále).
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Rijeka je třetí největší město v Chorvatsku po Zagrebu a Splitu, žije zde
170 000 obyvatel.
Velkým přístavům trajektů se turisté většinou vyhýbají, protože profil
místa jaksi neodpovídá představám
o ideální letní prázdninové destinaci.
Rijeka zapadá do tohoto klišé jen částečně, ačkoliv zdejší rozvinutý námořní obchod, průmyslové aglomerace
(zejména rafinerie ropného gigantu
INA), velkoměstský ruch a ošklivá předměstí samozřejmě odpuzují. Význam
města pro námořní dopravu, jeho role
kulturního centra (univerzita, muzea,
divadla), příjemná pěší zóna v historické části města a v neposlední řadě
také zajímavé možnosti nakupování,
však přece jen nakonec dodávají nej-

důležitější metropoli Kvarnerského zálivu jistou atraktivitu.

Dějiny

A

Rijeka byla osídlena už v dobách starověkého Říma, z roku 60 před Kristem
je doložena jako Tarsatica, hraniční
město liburnské části Limes Romanus
(opevněná hranice římské říše). Mezi
8. a 15. stoletím bylo město většinou
v chorvatských rukou, až roku 1466 připadlo Habsburkům, pod jejichž nadvládou pak zůstalo prakticky až do roku
1918. Počátkem 18. století (1718) prohlásil císař Karel VI. Rijeku za svobodný přístav, což vedlo k prvnímu období
velkého rozkvětu města. Marie Terezie
roku 1776 učinila z Rijeky tzv. corpus
separatum, oblast se zvláštní správou
podřízenou přímo panovníkovi. Po
rakousko-uherském vyrovnání (1867)
se Rijeka dostává pod správu Uher.
Uhry jako vnitrozemský stát potřebovaly přístav, a tak dochází k razantnímu rozvoji rijeckého přístavu i města
samotného.
Po první světové válce byla Rijek a předmětem sporu mezi I tálií a nově vzniklým Královstvím
Srbů, Chorvatů a Slovinců. V letech
1919–1920 tu italští nacionalisté pod
vedením G. D`Annunzia založili Svobodný stát Fiume (italsky název Rijeky), který nakonec rozprášil až zásah
italské armády. Podle smlouvy z Rapalla
(1920) byla Rijeka prohlášena nejprve
za svobodný přístav, avšak roku 1924 se
po trvajících rozepřích Itálie a Králov-

KVARNERSKÝ ZÁLIV

RIJEKA

273

20.7.2009 13:17:38

274

RIJEKA

KVARNERSKÝ ZÁLIV

C0152_11.indd 274

Přístav trajektů

Vlak. nádraží

ství SHS nakonec dohodly, že Rijeka
připadne Itálii, zatímco její předměstí Sušak s menším přístavem se stane
součástí Království SHS. Období, kdy

byla Rijeka součástí Itálie, znamenalo pro město úpadek, důležitý přístav
se změnil v provinční pohraniční město. Za druhé světové války byla po ital-
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ské kapitulaci roku 1943 oblast po dva
roky obsazena německou armádou.
Po skončení války se Rijeka stala součástí Titovy Jugoslávie (1947), od roku

1991 je významným přístavem nezávislého chorvatského státu.

Památky

o

Všechny památky, významné stavby
a muzea jsou v Rijece (na chorvatské
poměry příkladně!) označena vícejazyčně. Procházku historickou částí
města je nejlepší začít na náměstí Trg
Jelačić u Kanal Mrtvi. Vydáte-li se odtud
směrem vpravo, dojdete k dómu Panny Marie.

KVARNERSKÝ ZÁLIV

Neboder
Hotel Jadran,
Hostel
Divadlo
Rest. Feral
Městské autobusy
Snackbar Hamby
Kino Kvarner
Dóm Sv Marija
Lékárna
Policie
Sv Vid
Justiční palác
Přírodovědné
muzeum
Městské muzeum a
Námořní muzeum
Irish Pub
Římský triumfální
oblouk
Augustiánský klášter,
kostel Sv. Jeronýma
Obchodní dům Korzo
Obchodní dům Robna Kuća,
Pošta
Casino
Knihkupectví
Pizzeria Lisinski
Tržnice
Půjčovna aut Ventura
Rest. Ri
McDonald's
Agentura Generalturist
Grand Bonavia
Galerie moderního umění
Informační centrum
První pomoc,
Café Filodramatica
Svid Rock Café
Café Reful,
Knihkupectví
Rest. Zlatna Školjika
Jadrolinija
Noční bary
Kasino, hrací automaty
Kapucínský kostel
Dálkové autobusy

275

Dóm
Bývalá katedrála byla postavena ve
13. století a na počátku století devatenáctého byla opatřena novým průčelím
ve stylu klasicismu. Zdejší 33 m vysoká
zvonice má jistou zvláštnost: kvůli vlhkému a nestabilnímu podloží se totiž
naklání skoro o půl metru na stranu,
a říká se jí proto „šikmá věž v Rijece“.
Nadměrná vlhkost je znát i v interiéru
kostela. Kostel lze jen velmi těžko vyvětrat a vlhko výrazně poškozuje nástěnné
malby. Velká část vnitřních prostor chrámu je proto zakryta a téměř nepřetržitě
tu probíhají restaurátorské práce.

Sv Vid (Kostel Svatého Víta)
Kousek stranou od ulice Šporera se
nachází kostel Svatého Víta. Legenda
o jeho založení je zřejmě zajímavější než
kostel sám: roku 1296 hrál jeden muž
v Rijece karty, neměl však štěstí a prohrál. Ve vzteku odhodil karty na kruci-
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fix a zasáhl ho, z kříže začala kapat krev
a tam, kde krev dopadla na podlahu,
se země otevřela a hříšného karbaníka
pohltila. V 17. století guvernér města slyšel vyprávět tuto historku a zpočátku jí
nevěřil. Rozkázal proto kopat na zmíněném místě a opravdu zde byly nalezeny
pozůstatky těla onoho hříšníka. Guvernér je dal spálit, na místo, kde se našly,
umístil bronzovou ruku jako připomínku
toho, co se zde stalo, a nechal postavit
kostel Svatého Víta. Stavba začala roku
1638 a trvala skoro 100 let.
Ozdobou kostela Svatého Víta je
kupole nesená sloupy, která zastřešuje
centrální prostor chrámu.

Muzea
Na náměstí Muzejski Trg, kousek nad
kostelem Svatého Víta, byl v 19. století postaven pro tehdejšího guvernéra
města honosný palác v novobarokním
stylu. Dnes zde sídlí zdejší Námořní
a historické muzeum s velmi zajímavou expozicí věnovanou regionálním
dějinám a historii mořeplavby v oblasti Kvarnerského zálivu. Je zde mj. vystavena pozoruhodná sbírka výrobků
uměleckých řemesel z 18. a 19. století (Pomorski Muzej, tel. 051-213578,
otevřeno úterý–pátek 9–20 h, sobota
9–13 h; vstupné 10 HRK).
Jen o kousek dál se nachází (méně
zajímavé) Městské muzeum, které se zaměřuje na historii města Rijeky (tel. 051-336771, pondělí–pátek
10–13 h a 17–20 h, sobota 10–13 h,
vstupné 10 HRK, pondělí zdarma).

Dětem se bude asi nejvíc líbit v Přírodovědném muzeu v Parku V. Nazora, kousek od Pomorski Muzej. Je tu
vystavena celá řada exponátů k tématu
„mořská flora a fauna Kvarnerského zálivu“, přehledně je zde objasněna geologie a geomorfologie oblasti a mají tady
také akvárium a zoopark (Prirodoslovni
Muzej, tel. 051-334988, otevřeno pondělí-sobota 9–19 h, neděle 9–15 h).

Triumfální oblouk
Na období, kdy městu vládli Římané,
upomíná římský triumfální oblouk
(Stara Vrata), nejstarší dochovaná stavební památka v Rijece. Rozličné pozdější úpravy stavby však způsobily, že
její antický původ je sotva znát.

Korzo
Projdete-li kolem bývalé radnice a rodného domu skladatele Ivana Zajce až
na náměstí Trg Ivan Kobler, dojdete
k bráně do městské věže. Na věží jsou
umístěny busty habsburských císařů
Karla VI. (prohlásil Rijeku za svobodný
přístav) a Leopolda I., je zde také dvouhlavá rakouská orlice. Za věží začíná
hlavní nákupní třída města, zvaná Korzo, s mnoha obchodními domy, restauracemi, luxusními obchody atd.

Kostel Svatého Jeronýma
Průchodem, který leží šikmo naproti
restauraci McDonald΄s, se dostanete
na náměstí Trg Riječke Rezolucije, kde
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stojí kostel Svatého Jeronýma (bývalý augustiniánský klášter). Kostel byl
vystavěn v 17. století a stojí určitě za
návštěvu, pouze moderní křišťálové
lustry v interiéru trochu ruší celkový
dojem.

ve výzdobě interiéru zaujmou červenohnědé mozaiky. Tato výrazná stavba je
jedním z nejčastějších motivů na fotografiích města.

Galerie moderního umění

Vlaky

O několik metrů dál, v ulici Dolac
(u hotelu Bonavia), se nachází Galerie
moderního umění (tel. 051-334280),
otevřeno denně 10–13 h a 17–20 h.

Dobré vlakové spojení existuje z Rijeky směrem na sever – do Ljubljany 4x
denně a na východ – do Zagrebu 4–6x
denně a také na jihovýchod Zadar,
Šibenik, Split 3–4x denně. V létě (v noci
ze sobotu na neděli) odtud odjíždí
také přímý autovlak Jadran do Prahy.
Ve všech případech jsou ale vlaky spíše pro nostalgické milovníky železniční dopravy, jet autobusem nebo lodí
je příjemnější a také levnější. Vlakové
nádraží leží asi 400 m od autobusového; jízdenky je nejlepší rezervovat na
tel. 051-213333 (hlavní nádraží), ane-

Kapucínský kostel
Kapucínský kostel Gospe Lurdske, který
se nachází nad autobusovým nádražím,
také stojí za prohlídku. Byl postaven
roku 1908 k 50. výročí tzv. lurdského
zázraku (v roce 1858 se v Lurdách jedné dívce údajně zjevila Panna Marie).
Kostel je postaven v novogotické stylu,

Příjezd a odjezd

W
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Autobusy městské a příměstské dopravy mají oranžovou barvu a všechny
zastavují na náměstí Trg Jelačiće (Mrtvi
Kanal). Odtud se dá několikrát za den
dojet do Opatije, ve východním směru
pak až do Crikvenice.
Pravidelná kyvadlová doprava spojuje regionální autobusové nádraží
s hlavním autobusovým nádražím na
náměstí Trg Žabica, odkud vyjíždějí dálkové autobusy (tel. 051-211222) např.
směrem k ostrovům Kvarnerského zálivu (Krk, Rab, Lošinj), a dále do Zagrebu,
Splitu/Dubrovníku, Zadaru, Puly a Poreče. Prodej jízdenek a informace najdete
v nádražní hale.
V některých hotelech, v turistickém
informačním centru a také u řidičů, lze
za 70 HRK zakoupit jízdenku na turistický autobus (otevřený, dvouposchoďový), jízdenka platí 48 hodin; autobus jezdí
7x denně od 9 do19.30 h mezi Rijekou
(Jadranski Trg) a Opatijí s komentářem
k nejvýznamnějším památkám v 10 jazycích.

Lodní doprava
Lodní společnost Jadrolinija (tel.
051-571021, otevřeno denně 7–18 h)
má svou pobočku naproti přístavu trajektů Riva. Jako přístav trajektů pro
turisty není Rijeka tak důležitá jako třeba Split nebo Zadar.

Nejdůležitější trasy jsou osobní trajekt z/na Mali Lošinj přes Cres, Martinšica, Unije a Ilovik (1x denně), dále
osobní trajekt z/na ostrov Pag přes ostrov Rab (jen v létě, denně), osobní trajekt k ostrovům Silba, Olib a Premuda
(1x týdně v neděli) a také trajekt převážejí osobní auta z/do Dubrovníku přes
Split, ostrovy Hvar a Korčula (jen v pondělí a v pátek večer, už nestaví v Zadaru!). Podobnosti se dozvíte na www.
jadrolinija.hr.

Auto
Ať už přijíždíte do Rijeky z kteréhokoliv směru, i pokud třeba jen projíždíte,
držte se při cestě autem vždy směrovek
„Centar“, ostatní odbočky se stejně později sbíhají do jednoho místa a pokud
se tu nevyznáte, jen vás to zmate. Ideální parkoviště najdete hned u Mrtvi
Kanal, na východním konci pěší zóny
(5HRK/h, v neděli zdarma).

Taxi
Pokud potřebujete zdolat delší úsek
po městě, nebo máte hodně zavazadel, dá se využít taxi. V centru města
jsou tři stanoviště taxíků, a to u autobusového nádraží (tel. 335-138), dále
v centru města v ulici Matije Gupca
(tel. 335417) a u vlakového nádraží
(tel. 332893). Platí se podle zón:
zóna 1 (5 km, 30 HRK), zóna 2 (8 km,
40 HRK), zóna 3 (11 km, 50 HRK) a zóna 4 (14 km, 60 HRK), každý další kilometr stojí 7 HRK.
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Letecky
Pozor! Letiště označované často jako
„Rijeka Airport“ neleží ve městě, ale na
ostrově Krk.

Informace/
Turistické agentury

i

• Turistické informační centrum
Rijeka najdete ve středu města, na Korzo č.33, (tel. 051-335882,
www.tz-rijeka.hr), otevřeno pracovní dny 8–20 h, do června do září navíc ještě v sobotu 8–20 h a v neděli
8–14 h. Kromě informací a materiálů
o historii městu tu také nabízejí ubytování v soukromí (od 40 € za D).
• Kromě toho nabízí ve městě své
služby také privátní turistické
agentury (ubytování, jízdenky,
vstupenky, výměna peněz):
• Generalturist, F. Supila 2, denně 8–19 h, sobota 8–13 h,
(tel. 051-212900, fax 331496,
biserka.kon@generalturist.com).
• Kvarner Express, Trpimirova 2,
denně 8–17 h, (tel. 051-211444,
fax 213116).

Ubytování

p

Turisté většinou nocují v okolních letoviscích, zejména v Opatiji a Crkvenici, v Rijece je proto omezená nabídka
zejména cenově výhodnějšího ubytování (jako je např. ubytování v soukromí). Nejlepší je obrátit se na některou
z turistických agentur. Pro ty, kdo při-

jíždějí do města obchodně nebo projíždějí a potřebují přenocovat, je
k dispozici několik hotelů. Jestliže
budete hledat něco levnějšího, počítejte s tím, že to bude dál od středu
města.
• Mládežnická ubytovna € (Hostel)
byla otevřena v roce 2006 v Šetalište 13. Divizije, asi 1,5 km do centra
ve směru do Zadaru. Je umístěna v pěkné secesní vile, je tu ale
jen 12 pokojů pro 2–8 osob, cena:
15,50–17,60 € za osobu + snídaně,
D za 38–51 € HRK, ceny se mění podle sezóny (tel. 406420,
fax 406421, rijeka@hfhs.hr).
• Grand Bonavia €€€€, Dolac 1,
top hotel v centru města,
(tel. 051357100, fax 335969,
www.bonavia.hr).
• Jadran €€€€, nově přestavěný hotel, Šetalište
13. Divizije 46, D od 800 HRK, Ap. od
1000 HRK/4osoby, (tel. 051-216660,
www.jadran-hoteli.hr).
• Neboder €, Strossmayerova 1, cena od 65 € za D, není to zrovna vítěz
ceny „hotel roku“, pokoje ale ujdou
(tel. 051-373538, fax 373551,
www.jadran-hoteli.hr).

Kempy
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c

• Na konci města ve směru na Crkvenica najdete Camp Preluk-Paviki €€€,
nutno poznamenat, že existují pěknější místa (tel.051-621913,
fax 214429).
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• Také v Rijece je široká nabídka
ubytování v soukromí. Je tu celá
řada zprostředkovatelských agentur, pomohou vám také v turistickém informačním centru (viz
výše), dále je zde např. agentura Autotrans (tel./fax 051-271553,
opatija@autotrans-turizam.com).
• Můžete se také obrátit přímo na
pronajímatele, např. Apartmány
Korzo, Korzo 2, (tel. 091-2010298,
091-2605959, fax 216254,
www.apartmanirijeka.com) přímo
v centru města nebo o kousek dál,
v části Kantrida, leží přímo na břehu moře Villa Nora, Podkoludricu 4 (tel. 099-2158511, fax 623006,
www.villanora.info).

Jídlo a pití

J

Jednoduché a levné jídlo dostanete
v Snackbar Hamby v ulici A. Starčevića,
blízko kina, další jednoduchá občerstvení, pekárny atp. najdete na ulici M. Gupca ve směru k pobřežní promenádě.
• V pobočce McDonald΄s na ulici Korzo se, jak známo, podává nejlepší
americká kuchyně...
• Dobré a rozhodně ne předražené
rybí speciality dostanete v Konoba
Feral v ulici M. Gupca (tel. 212274).
• Dobře vaří také o kousek dál na rohu
ulic Ribarska a I. Zajca v restauraci
Brun (tel. 212544).
• Z lepších podniků lze doporučit Ri
v ulici Riva, v blízkosti kasina.

• Rybí restaurace Zlatna Školjika
leží přímo v centru (v jedné z odboček z ulice Korzo, Kružna Ul. 12),
vaří tu výborně a ceny jsou vzhledem k poloze podniku přijatelné
(tel. 213782).

Zábava

z

Nabídka večerní zábavy je v Rijece
poměrně široká. Nočním životem žije
především oblast západně od náměstí
Jadranski Trg.
• Ušlechtilejší zábavu nabízí městské
divadlo v Ulica Ivana Zajca (turistické agentury vám dají k dispozici
program a zajistí i vstupenky).
• V ulici Užarska, mezi dómem
a náměstím Kobler je několik výborných kaváren, kde je večer živo,
např. Nostromo.
• Tradiční zábavu u dobrého piva
nabízí Irish Pub naproti kostelu
Svatého Víta.
• Poněkud živější prostředí lze očekávat v Svid Rock Café, na rohu Riva
a Splitska Ul.
• Kino Kvarner v Ulica A. Starčevića dává vesměs americké filmy
v původním znění s titulky.
• Pokud vám ještě zbudou nějaké
peníze, snadno se jich zbavíte
v Gradski Casino (v ulici Riva).

Nákupy

t

• Na hlavní nákupní zóně města, ulici Korzo, je několik obchodních
domů, např. Korzo, Robna Kuča

20.7.2009 13:17:59

C0152_11.indd 281

aj., otevřeno pracovní dny 8–19 h,
sobota 9–13 h.
• Velmi oblíbená je prodejna Bonbonniere Kraš, v dobách komunistické Jugoslávie to byl specializovaný
obchod s alkoholem, dnes tu prodávají exkluzivní cukrovinky.
• V knihkupectvích na ulici Korzo
je největší výběr v celém prostoru
Istrie a Kvarnerského zálivu.
Tip: Centrem nákupů pro Rijeku a celé
okolí je nové nákupní centrum Tower
Center v části Pecine (ze směru Crikvenica/Krk směrem do Bakarského
zálivu po silnici podél pobřeží až do
Rijeky, zde dobře značeno). Je tady
obří supermarket Konzum (ideální
pro nákup potravin), celá řada dalších
obchodů, boutique, bankomaty, dětský koutek, parkoviště, kina, restaurace a občerstvení atd. Otevřeno denně
úterý – sobota 9–21 h, neděle 10–19 h,
pondělí 13–21 h.

Užitečné informace

!

• Internet: v centru jsou četná stanoviště „WLAN-Acces-Points“ s bezplatným přístupem k internetu;
dobře dostupná je také internetová kavárna Ecomclub, v ulici I. Zajce
24 a v blízkosti kasina, vchod z ulice
I. Henkce, otevřeno denně 7–22 h,
cena: 15 HRK za hodinu.

OKRUH PŘES
KVARNERSKOU
VRCHOVINU
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Následující okruh (lze jej absolvovat jen pokud cestujete autem) začíná na severu Kvarnerského zálivu. Od
pobřeží u Rijeky vede cesta nejprve do
severního vnitrozemí a potom velkým
obloukem na východ přes místy zcela
opuštěnou horskou krajinu, až dorazíte do města Senj na východním pobřeží
Kvarnerského zálivu. Podél pobřeží se
pak můžete znovu vrátit do výchozího bodu.

Národní park Risnjak
• Lékařská pomoc: Korzo 32,
(tel. 051-212839).
• Policie: ulice Đure Šporera, blízko
dómu.
• Lékárna: ulice Đure Šporera, naproti policie.
• Banka/EC bankomaty: v centru je
najdete všude, např. Riječka Banka,
roh Korzo a Jadranski Trg.
• Pošta: ulice Korzo, vedle obchodního domu Robna Kuča, je tu i směnárna.

Nejen pobřeží Kvarnerského zálivu
láká k zastavení. V horách za Rijekou,
ani ne hodinu cesty z Opatije, Crikevnice nebo ostrova Krk, najdou milovníci
přírodních krás obzvláštní „lahůdku“ –
Národní park Risnjak. V roce 1953 byla
oblast o rozloze 64 km2 mezi obcí Lokve a vrcholem Veli Risnjak (1528 m),
pro niž je typická subalpinská a alpinská vegetace, prohlášena za národní
park. Typické jsou zdejší krásné jedlo-
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OKRUH PŘES KVARNERSKOU VRCHOVINU
vé lesy, charakteristickou flóru parku
představuje protěž. Žijí tu také vzácní
živočichové (mezi jinými rys a medvěd brtník). Návštěva parku je dobrým tipem na výlet prakticky v každém
ročním období. Výchozím bodem pro
návštěvu je horská restaurace s penzionem, kde sídlí také správa národního
parku. Odtud lze vyrazit buď na méně
náročnou rodinnou vycházku po naučné stezce (4,5 km, cca 2 h) nebo na delší
náročnější trasu na vrchol Veli Risnjak
(cesta tam trvá cca 3 h, je dobře značená). Veškeré potřebné informace a turistické mapy obdržíte u správy parku.
• Příjezd: Z Rijeky do Gornje Jelenje
a dál směrem na Crni Lug, až uvidíte
po levé ruce dřevěnou ceduli „Gorski
Kotar – Paklenica 15 km“, pak pokračujte přes Mrzle Vodice do Crni Lug.
• Správa parku, horská restaurace
a penzion (max kapacita 15 osob,
tel. 051-836133, fax 836116).

Lokve
Budete-li se vracet od národního parku Risnjak směrem k hlavní silnici, narazíte na odbočku vlevo směr Lokve
(značka se žábou). Když pojedete dál
po této pěkné horské silničce, dojedete do malé rekreační osady u osamoceného jezera Jezero Špilja (parkování
v osadě).
O 2 km dál se nachází Lokve, malá
horská vesnička, která žije z lesního hospodářství. Za návštěvu stojí
lesopark Golubnjak a zejména zdejší

jeskyně (jama). Obojí je dobře značeno.
Krápníková jeskyně (stará 30 000 let)
je přístupná v délce 900 metrů. Žijí tu
netopýři, motýli a řasy.
Otevírací doba : Od 10. 6. do 10. 10.,
11–18h, vstupné 25 HRK, děti 12 HRK,
rodinné vstupné (aspoň 2 dospělí
a jedno dítě) 62 HRK (tel.051-831278,
fax 831255).

Planina Matič Poljana
Kousek od Lokve je ještě jedno zajímavé místo – pokud jedete na motorce
nebo (s trochou odvahy) i autem: jeďte dál přes Sunger ve směru Mrkopalj
(842 m nad mořem). Budete projíždět
klidnou venkovskou krajinou, některé domy podél cesty tu mají břidlicové střechy (považováno zde za velmi
moderní!), některé jsou ještě pokryty dřevěnými šindeli. V obci Mrkopalj
odbočte směr Tuk/Matič Poljana. Až do
obce Tuk (což je jen pár horských chalup), do výše 878 m, je silnice asfaltovaná, potom se terén horší a cesta, která
vede lesem, je trochu dobrodružná. Na
planině Matič Poljana uvidíte památník
a mysteriozní formaci kamenů à la Stonehenge. Vlevo je vidět vrchol Kula
(1535 m).
U dřevěné cedule „Tuk – Rastova Draga“ se dejte doprava, projedete krásným lesem směrem na Jasenak, silnice
se ještě jednou rozděluje, dejte se vlevo a dostanete se na spojnice Ogulin
– Drežnica, do hospodářského srdce
Kvarnerské vysočiny. Pozor! Po cestě
občas pobíhají (divocí) medvědi!
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Brinje a průsmyk Vrtnik
Po malém „safari“ si můžete odpočinout v jedné z hospod v Brinje (leží ve
výšce 486 m, 2000 obyvatel) jižně od
Drežnice, pod malebnými ruinami frankopanského (viz Slovník pojmů a osobností) hradu z roku 1343. Oblast, v níž
roste množství švestkových stromů, je
známá vynikající slivovicí.
Projedete přes působivý průsmyk
Vrtnik s jedinečným výhledem do okolí a skutálíte se dolů k pobřeží do města
Senj, přístavu trajektů na ostrov Krk na
východní straně Kvarnerského zálivu.

BAKARSKÝ ZÁLIV
Cesta z Rijeky směrem na východ podél
Bakarského zálivu je pro návštěvníka

uvyklého na ničím nezkalenou krásu
přírodních scenérii tak trochu nepříjemným překvapením. Téměř nekonečně dlouhé pobřeží lemují rafinerie
ropné společnosti INA, doky a kolejiště. Zajímavá místa jsou však i zde: pod
magistrálou leží stará frankopanská
opevněná vesnička Bakar, pak rybářská vesnice Bakarac, kde návštěvníka zaujmou podivné dřevěné žebříky
se sedátky. Jsou to „posedy“, na nichž
místní rybáři dříve seděli při lovu tuňáků, seshora pozorovali hejna ryb v zálivu a naváděli posádky ve člunech jejich
směrech. A také Kraljevica, kde stojí
malebně působící (ovšem pouze z dálky) frankopanský zámeček ze 17. století. Nakonec dorazíte k mostu na ostrov
Krk (Krk-Most), který je pro svou impozantnost jedním z oblíbených motivů
pro fotografy.
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• Hotel Jadran €€, Bakar, Palada 32, slušné ubytování za rozumné ceny, J za 32 €, D za 54 €,
(tel. 051-762100, fax 761047,
www.hotel-jadran-bakar.com).

Kempy

c

• AC Ostro €€€, Kraljevica,
(tel. 051-281404, fax 373542).
• AC Bakarac €€, byl nedávno
uzavřen kvůli renovaci, ale nyní by měl být zase k dispozici,
(tel. 051-291893, fax 293033).

OSTROV KRK
Ve výši 60 metrů nad mořem překlenují dva mostní oblouky vzdálenost
1310 m (přerušenou pouze skalnatým ostrůvkem Sv Marko) mezi pevninou a ostrovem Krk. Od postavení
mostu v roce 1980 je Krk (409 km 2,
16 800 obyvatel) největší jadranský
ostrov. Nejnovější měření ovšem prokázala, že ostrov Cres je na metr stejně velký!) Krk má spojení s pevninou,
aniž by tím však ztratil onu typickou
jedinečnou atmosféru kousku země
uprostřed moře. Ostrov je chráněn
horami v Kvarnerském zálivu a je tu
tudíž velmi sucho. Turistům Krk nabízí velký výběr možností jak aktivně
strávit dovolenou, rozmanité pamětihodnosti a také neporušenou krajinu
jako prostor pro výlety a pěší turisti-

ku. Krk je také důležitý dopravní uzel
a nejčastější výchozí bod pro ty, kteří
chtějí poznat ostatní chorvatské ostrovy, jezdí odsud trajekty na ostrovy
Cres (Valbiska – Merag) a Rab (Valbiska – Lopar).

Dějiny

A

Krk byl zřejmě osídlen už v prehistorických dobách, prvními doloženými obyvateli jsou však až Liburnové.
V dobách starověkého Říma tu vznikla
osada Curicum (je známa kvůli námořní bitvě mezi Caesarem a Pompejemi
roku 49 před Kristem). Po pádu Říma
(476) následovalo krátké byzantské
intermezzo a od roku 1000 až do roku
1797 spadal ostrov pod správu Benátek. De facto zde však vládl chorvatský šlechtický rod Frankopanů. Po roce
1797 se stal ostrov součástí jižních
držav habsburské monarchie a v roce
1918 připadl Krk Itálii, ovšem jen na
2 roky. V době 2. světové války byl
ostrov obsazen italskou a německou
armádou, po válce připadl Jugoslávii
a od roku 1991 je součástí nezávislého
chorvatského státu.

Informace

i

Protože turistický ruch má na ostrově
velkou tradici a jeho objem stále roste,
je zde několik turistických informačních center a také pobočka Chorvatské centrály pro cestovní ruch, Trg
Sv Kvirina 1, 515 00, (tel. 051-221359,
fax 222336, www.krk.hr).
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Příjezd a odjezd

W

Autobusy
Autobusy jezdí 4x denně na trase Rijeka – Omišalj (Krk) – Malinska – Valbinska –Merag (Cres) – Lošinj a zpět a také
ze Zagrebu jezdí přímý spoj do města Krk.
Přímo na ostrově pak jezdí (5–9x denně, záleží na části sezóny) autobus mezi
městy Krk, Baška, Vrbnik a Punat.

Mosty a trajekty
Na ostrov se dostanete buď přes most
(30 HRK obytný automobil, 50 HRK auto
s obytným přívěsem, platí se POUZE ve
směru na Krk!) nebo můžete využít trajekt:
Trasa Merag (Cres) – Valbiska (Krk) jezdí mezi 5.45 a 22 h, v hlavní sezóně 13x
denně, tedy asi každých 75 minut, jinak
9x denně, os. auto + 2 osoby 147 HRK.
Trasa Lopar (Rab) – Valbiska (Krk) byla
poprvé vyzkoušena v roce 2008 a nahrazuje dřívější trasu Baška – Lopar; cena za os. auto + 2 osoby činí 262 HRK,
v zimní polovině roku jezdí pouze 1x
dopoledne a odpoledne, v létě v současnosti vždy 4x denně v obou směrech. Další informace www.croatia-rab.
com/eng/kakodonas-redvoznje.php
a na www.splittours.hr.

Letecky
Letiště Rijeka-Krk: v severním cípu ostrova, na východ od hlavního tahu

přes ostrov, se nachází letiště Rijeka
(tel. 051-841865, infopunkt@krk.hr).
North-Adria Airlines létá 2x denně
s letadly pro 3 nebo 16 cestujících na
trase Lošinj – Krk, cena cca 200 HRK
za jednosměrnou letenku; informace
a rezervace na tel. 051-213526 a 842044,
na přání se dá letět také do Vrsaru
a Unije.

Omišalj
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Poté, co přejedete most z pevniny na
Krk, narazíte nejprve na letiště a malý
kemp. Pak uvidíte na vyvýšeném místě nad Omišaljským zálivem město
Omišalj. Omišalj je vedle města Krk
nejstarším městem na ostrově a je
zde mnoho zajímavých historických
památek. Všude kolem se však bohužel
rozkládají areály petrochemických továren – návštěva města určitě stojí za to,
delší pobyt však spíše ne!
Nejzajímavější historickou památkou ve městě je trojlodní románská
bazilika z roku 1213 zasvěcená Panně Marii. Postranní kaple kostela byly
přestavovány a restaurovány až do
18. století, křest svatý se zde prováděl
až do 17. století v kapli Svatého Jana.
Četné dochované nápisy v hlaholici
svědčí o staroslovanské historii stavby,
dochované románské kamenné reliéfy
na hlavním vnějším portálu odkazují až
na přelom 9. a 10. století. Zvonice byla
přistavěna jedním místním stavebním
mistrem v letech 1533–1536.
Restaurovanými, pěkně upravenými uličkami města dojdete až ke kap-

20.7.2009 13:18:12

286

OSTROV KRK
li Svaté Anny, odkud je pěkný výhled
na záliv.

Informace

KVARNERSKÝ ZÁLIV

C0152_11.indd 286

i

• Velký plán města je vyvěšen na
parkovišti.
• Turistické informační centrum
Omišalj leží na hlavní ulici v historickém jádru města, Ribarska
Obala (vedle pošty), (tel. 841042,
www.tz-njivice-omisalj.hr).

Ubytování

p

• Hotel Adriatic €€€, k hotelu patří
kamenitá pláž, noční klub a zdejší
sportovní centrum je nejlepší široko
daleko, (tel. 051842126, fax 842226,
hoteli-omisalj@hoteli-omisalj.tcom.hr.hr).
• Vedlejší pobočky hotelu – Marina
a Primorka jsou asi o 15 % levnější.
• Levněji se dá bydlet také
v Guesthouse Delfin, Strana 22,
cena cca 150 HRK za D,
(tel. 051-842058, fax 841003,
4.v.commerce@ri.htnet.hr).

Kempy

c

• AC Pušča € s výhledem na přístav
v Rijece a rafinerie ropné společnosti
INA! (tel./fax 051-841440).

Jídlo a pití

J

Po gastronomické stránce lze v historickém jádru města Omišalj dopo-

ručit: restauraci Uliška blízko kostela
(ne právě levná) a U Barbi Gerga (také
dražší).

Njivica
Ti, kdo dávají přednost dovolené na
pláži, mohou zakotvit v Njivici, malém,
zánovním letovisku na severozápadním pobřeží. V dobách římských tu
bylo castrum zvané Musculum. Podél
malého pobřežního korza (parkování
2 HRK/30 min) prodávají pouliční prodavači suvenýry, je tu také občerstvení
i několik restaurací (vyzkoušejte Pizzerii Treff a Restaurant Miramare). Míst
ke koupání je všude kolem dost, nejhezčí pohled na moře je však kousek dál od
letoviska (pěší stezkou směrem vlevo).
Na oblázkové pláži je veškeré vybavení – sprcha se sladkou vodou, půjčování
loděk, skákací nafukovací hrad, vod-
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ní skútry, paragliding atd. V opačném
směru (v dálce je vidět kemp) je turista
vystaven „utrpení volby“: bistra, kavárny a restaurace se tu perou o zákazníky.
Všudypřítomné rybí sítě sice vypovídají
o tradicích staré rybářské vesnice, dnes
už však slouží spíše jako pouhá dekorace. Velmi pěkné je posezení v Plava
Terasa (tj. modrá terasa), jejíž poloha
odpovídá jejímu názvu, zdá se jako by
tato příjemná restaurace téměř splývala s mořem.

hu, nabízejí v hlavní části sezóny D od
1000 HRK, přitom nejsou nikterak luxusní. Webové stránky pro oba hotely
– www.hoteli-njivice.hr.
Pokud si nevyberete z možností
ubytování v soukromí, které nabízejí turistické agentury, jedinou další
možností jsou Bungalovy Flora€€, Primorska Cesta, cena 350–400 HRK,
neleží ale přímo u moře, (tel. 846720,
fax 846116).

Kempy
Informace/
Turistické agentury

i

• Turistické informační centrum
pro města Omišalj a Njivice, Ribarska Obala 10, 515 12 Njivice,
(tel. 051-846243, www.tz-nijiviceomisalj.hr/deutsch/default.asp).
• Z komerčních agentur je to např.
Draga na molu, tel. 051-846730.
• Přímo na pobřežním korzu nabízejí
různé výlety, oblíbený je lodní výlet
s rybím piknikem, od 200 HRK.
• Půjčovna kol a motorek Riki, Kralja Tomislava 57 (tel. 051-846412,
riki@post.t-com.hr), motorky
210 HRK/den, horská kola 75 HRK/
den; mají tu i dětská kola s postranními kolečky.

Ubytování

p

Velké hotely Jadran €€€€ (tel. 051-661444,
fax 846116) 10 minut od centra, nemá
přímý přístup k pláži, a Beli Kamik €€€€
(tel. 846222, fax 846116) přímo na bře-

c
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• Camping Njivice€€€, leží před začátkem obce, směrem vpravo (značeno), otevřeno od začátku května
do začátku října (tel. 051-864185, fax
846116, www.hoteli-njivice.hr).

Užitečné informace

!

• Lékárna, banka (Riječka Banka,
8–12 a 19–21h) a pošta jsou přímo
na promenádě.

Malinska
Počátkem 70. let vznikl socialistický
rekreační ráj Haludovo jako výkladní
skříň jugoslávského turistického ruchu
a magnet na získání potřebných deviz.
Hotel vedle hotelu, sportovní centra, parky, promenády a turistické trasy
lemují i dnes areál, který je už tradičně
oblíbeným místem pobytových zájezdů.
Jsou tu ale místa, která stojí za vidění,
podél dlouhé cesty kolem pobřeží Rajski
Put narazíte na mnoho malých opuště-
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mys Šilo

mys Kijec

mys Pelova

Krk-město
mys Glavotok

288

Supermarket, Infocentrum
Bistro Funta, Disco Trezor
Mořská brána
Informační centrum, Pošta
Benediktinský klášter
Vinárna Bacchus
Frankopan
Katedrála
Hotel Marina
Bývalý soud
Bývalé sídlo biskupa
Frankopanský hrad
Camplin
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mys Glavina

mys Sokol
mys Rebica

mys Škuljica
mys Stažica

mys Klobučac
mys Negrit

Supermarket
Ovoce a zelenina

Agentura
Dörflinger
U Barbi Gerga
Pošta,
Lékárna
Uliška
Kostel Sv Marija
Kaple Sv Anna

Atrium Res.
Baška
Informační
centrum
Kostel
Sv Marija
Pošta,
Ambulance,
Potápěčská
škola Delfin
Agentura
Prima, Roberta
AC Baška

Camp
Bunculuka

trajekt

kostel
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OSTROV KRK
ných pláží a o 3 km dál se můžete zastavit v klášteře Sv Franje.
Sečteno a podtrženo je Malinska
dobrým cílem pro ty, kdo dávají přednost pohodlné dovolené na slušné
úrovni a přitom chtějí podnikat také
výlety např. na ostatní chorvatské
ostrovy.

Informace/
Turistické agentury

i

Kempy

Podél pobřeží u letoviska Malinska
najdete 4 kempy:
• AC Draga €€, (tel. 051-859905).
• AC Ada €€€, (tel. 051-859113).
• AC Kranjec Nevenka /Stašic €€,
(tel./fax 051-858173).
• AC Ivan Bogovič €, malý kemp,
(tel./fax 051-859306).

Jídlo a pití
• Turistické informační centrum, Obala 46, 515 11, Malinska,
(tel. 051-859207, www.tz-malinska.hr,
denně 9–13 h, 17–20 h, v létě 8–20 h).
Ubytování v soukromí nabízejí tyto
agentury na promenádě:
• Atlas, (tel. 051-859490, fax 859110,
www.atlas-malinska.hr).
• Olivari, (tel. 051-859990,
fax 850000, olivari@hotmail.com).
• Apolinar, (tel, 051-869011,
fax 869012, apolinar@ri.htnet.hr).

Ubytování

p

• Hotel Malin €€€, Kralja Tomislava 23,
nabízí pokoje i apartmány, podle
polohy a sezóny se tu ceny pohybují
kolem 60–100 € za D, 120–200 € za
Ap./4 osoby, je tu sauna, ale žádné
bazény, (tel. 051-850234, fax 850259,
www.hotelmalin.com/).
• Apartmány Lavanda €€€,
Put Haludova 3, ceny cca
60–110 € za čtyřlůžkový apartmán, (tel. 051-655888, fax 655999,
www.apartments-lavande.hr).

c

J

• Rozhodně vyzkoušejte výtečné
pokrmy z ryb v Gostinica Rupa na
jižním konci promenády (v zimě
zavřeno).

Potápění

d

• Branko i Etične, Brzac 33, (tel./fax
051-844744, correct-diving@vip.hr).

Glavotok
Místo přímé cesty do města Krk se nabízí malá oklika, která vede přes Glavotok na západní výběžek ostrova. Jen
málo návštěvníků Krku se vydá touto
cestou, vede úzkými silničkami, které
lemují nízké zídky, přes háje olivovníků
a datlovníků.
Glavotok je idylická rybářská vesnička, kde je všeho všudy deset domů
a v malém zálivu působivá stavba františkánského kláštera. V roce 1507 tu
byl nejprve vystavěn kostel zasvěcený
Panně Marii, až roku 1760 byly přistavěny boční kaple. Avšak v roce 1879 byly
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vlny tak vysoké, že bylo třeba celý
objekt přesunout o několik metrů dál
od moře. Kvůli častým útokům pirátů
byl klášter ohrazen a portály byly vybaveny železnými vraty.
Kdo chce aspoň na chvíli uniknout
z vřavy a zmatku turistických center,
ten si Glavotok zamiluje. Na své si tu
přijdou také příznivci šnorchlování.

Další památky

o

Ve vesničce Milohniči, asi 3km od Glavotoku, odbočuje značená cesta ke
kapličce Sv Krševan (Svatého Chrysogona). Nejprve tu vede asfaltová silnice, pak nezpevněná cesta až k plotu
(tady zaparkujte); asi 30 m za plotem
vlevo vede kamenitá stezka liduprázdným lesem, půjdete-li po ní, asi za půl
hodiny narazíte na rozcestí (značení na
kameni). Dáte-li se poté vpravo, dojdete asi za 2 minuty na úplně opuštěnou
kouzelnou malou pláž, pokud půjdete
doleva, tak za pouhou minutu dorazíte
k ruinám kaple Sv Krševan.
Na zpáteční cestě směrem do města
Krk se dá ještě odbočit na křižovatce
doprava, po 3 km liduprázdnou krajinou dorazíte do města Valbiska, kde
je přístav trajektu na Cres a také čerpací stanice a snackbar.

Kempy
• Velmi oblíbený, klidný a odlehlý AC Glavotok, je tu obchod, restaurace, potápěčský
klub, ubytování maximálně pro

c

300 osob, (tel./fax 051-862119,
www.kamp-glavotok.hr).
• V zálivu v sousedství městečka
Valbiska je několik malých a velmi
příjemných kempů: Amar-Pinezici €€, (tel. 051-863029), maximálně 10 osob! A dále kemp Marta
Skrpčiči €€€, (tel. 051-863126), max.
30 osob.

Jídlo a pití

J
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V Glavotoku je malá vesnická hospoda (pronajímají tu pokoje, cena od
150 HRK).
Na vrcholu sezóny funguje také
občerstvení přímo v zálivu.
Na křižovatce v Glavotoku ve směru k zálivu a kempu je vpravo malý
obchod, naproti (v zadním dvoře, po
schodech nahoru) najdete malé turistické informační centrum, kde jsou
k dispozici výborné turistické mapy,
otevřeno jen od dubna do října, denně
mimo neděli 8–17 h (tel. 220-226).

Město Krk
Při cestě k hlavnímu městu ostrova
ve směru od Glavotoku nebo Malinska projíždí návštěvník lány kukuřice
a vinicemi. Nejlepší je cesta přes vesnici Vrh.
Římská obec Curicum, která tu kdysi
stála, byla tradičním kulturním, hospodářským i dopravním centrem ostrova.
Vzhledem k častým útokům a přepadům ze strany pirátů bylo město Krk
neustále ohrazováno a opevňováno.
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Půpvodní hradební zdi se uchovaly
v dobrém stavu a dávají městu jeho
typickou tvář. Historická část města
Krk (cca 3000 obyvatel) je typickým příkladem středověkého frankopanského
města (viz Slovník pojmů a osobností);
památky ve městě jsou příkladně značeny ve čtyřech jazycích.
Hned za vjezdem do města je kruhový objezd, z něhož lze dojet přímo do zálivu (dá se tu také bez obtíží
zaparkovat – naproti supermarketu).
Pobřežní promenáda lemovaná pestrými stánky se suvenýry vede k vlastnímu historickému jádru města. Město
Krk bylo budováno a opevňováno od
12. do 15. století nejprve Frankopany a později benátskými dóžaty. Do
města vejdete malou městskou branou (Mala Vrata, 1398) za přístavištěm. Napravo vede ulička Mahvica
k bývalé soudní síni z roku 1191 (Sudnica) a k působivému frankopanskému hradu (Kaštel, 1407), ulice končí
na náměstí Trg Kamplin.

Památky

o

Nejvýznamnější stavbou ve městě Krk
je trojlodní bazilika Panny Marie s výraznou cibulovitou věží. Byla vystavěna
v 6. století na místě, kde kdysi byly římské lázně. V levé postranní lodi kostela
je frankopanská kaple z 15. století, v níž
je nádherná stříbrná soška madony
z téže doby a také pozoruhodný oltářní obraz „Ukládání Ježíše do hrobu“ od
G. Pordenona (16. století). Ke kostelu
přiléhá zvonice ze 16. století a biskupský palác se zajímavou sbírkou obrazů
mistrů benátské školy.
• Otevírací doba: denně 9–12 h, vstupenky se prodávají ve věži (pouze
na všechny objekty v areálu baziliky,
10 HRK).
Přes živou obchodní třídu Strossmayera
se dostanete k hlavní bráně (Magna Porta Civitatis, 1493), která vede až na velkolepé hlavní náměstí Vela Placa, kde sídlí
správa města i ostrova a kde je též něko-
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krk.com). Stejné vedení a ceny jako
u hotelu Marina.

Kempy Kempy
Informace/
Turistické agentury

i

• Turistické informační centrum, Vela Placa 1, 515 00 Krk, otevřeno pracovní dny 8–15 h, o víkendu 8–13 h,
(tel./fax 051-222415,
www.tz-krk.hr/cms).
Také zde fungují turistické agentury
nabízející ubytování,výlety, atp. např.:
• Kvarner Express, (tel. 051-221403,
www.kvarner-express.hr).
• Autotrans, na autobusovém
nádraží, půjčuje také kola,
(tel. 051-222661, fax 222110,
krk@autotrans.hr,
www.turizam.autotrans.hr).

Ubytování

p

• Blízko katedrály, v ulici Vitezića
23, se ubytovává většina „batůžkářů“ v Hostelu Krk , pokoje kolem 160 HRK, (tel. 051-220212,
www.hostel-krk.hr/).
• Přímo v centru, na Promenade
Hrvatske Mornarice 6, je Hotel
Marina €€, za D + snídaně tu zaplatíte 44–132 € (podle části sezóny, tel. 051-221128, fax 221357,
www.hotelikrk.com).
• V sousedním zálivu se pak nacházejí hotely Tamaris €€€ a Dražica
€€€, stejný telefon a webová adresa (tel. 051-221022, www.hoteli-

c

Západně od kruhového objezdu na
začátku města leží:
• AC Bor €€, není přímo u moře
(tel. 051-221581, fax 222429,
www.camp-bor.hr).
• AC Ježevac , lepší ale větší
a neosobnější, (tel./fax 051-221081,
www.zlatni-otok.hr,
jezevec@zlatni-otok.hr).
• Camp Politin €€€, nudistický
kemp, leží u výjezdu města směrem na Punat, u čerpací stanice
se dejte vpravo, (tel. 051-221351,
fax 221246).

Jídlo a pití

KVARNERSKÝ ZÁLIV

lik kaváren a restaurací. Z náměstí vede
tzv. mořská brána (Kula Na Obali, 1470)
zase zpět na pobřežní promenádu.
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J

• U kruhového objezdu přes starým
městem je supermarket s bankomatem. Větší a lepší je supermarket Konzum na okruhu/u křižovatky
směrem na Vrh.
• Na pivo se dá zajít na promenádu
do Bistra Funtana (máz piva za
32 HRK!).
• Za zkoušku stojí také Bistro
Camplin.
• Restaurace Bacchus láká milovníky
vína už svým názvem.
• K lepším restauracím patří
Frankopan.
• Kolem promenády je spousta pizzerií a jednoduchých levných restaurací.
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• Koupat se dá nejlépe na výběžku
mezi přístavištěm jachet a kempy,
také u hotelu Dražica (windsurfing,
tenis, půjčování člunů).
• Lodní výlety si dojednejte přímo
na molu nebo využijte služeb některé z turistických agentur, okružní
plavba (100 HRK), výlet s piknikem
(200 HRK), v nabídce je také výlet
na klášterní ostrov Košljun.
• Potápěčské základny
a koupání: Fun Diving, Lukobran 8, (tel. 051-22563,
info@fundivingkrk.de),
• a také Rainer&Garvens Cormoran Diving, Lukobran 10,
(tel. 051-220141). Nejlepší a nejznámější je potápěčská základna přímo na křižovatce směr
Baška/Punat v zálivu u Punatu: Divesport (tel. 051-867303,
www.divesport.de). Nabízí potápění a levné ubytování, D za 20–
32 € a apartmány pro 2–6 osob za
25–50 €/2osoby, 48–93 €/6 osob.
Tady v zálivu jsou také ideální podmínky ke koupání (parkoviště, restaurace, skluzavky pro děti).
• Noční život: živo je po západu
slunce ve staré části města, nebo
zkuste třeba Disco Tresor.

Užitečné informace

!

• Pošta: vedle turistického informačního centra, otevřeno 7–21 h, sobota 7–12 h.

• Banky/EC bankomaty: na kruhovém objezdu, otevřeno 8–14 h
a 15–20 h, sobota 8–12 h, bankomaty také v supermarketech.
• Správa přístavu (Kapetanija):
tel. 051-221380.
• Jachtařský přístav: tel. 051-221221.
• Půjčování kol: agentura Autotrans
a hotel Dražice.

Klášterní ostrov Košljun
Malý kruhovitý ostrůvek Košljun leží
v téměř uzavřeném zálivu u Punatu, východně od města Krk. Ostrov
a jeho přírodní krásy působí až surreálně malebně a výlet na něj si rozhodně nenechte ujít. Na ostrůvku o rozloze
6400 m2 stojí pouze osamocený klášter. Ve 13. století se tu usadili mniši
benediktinského řádu, v 15. století pak
klášter převzali františkáni. V klášterním kostele zasvěceném Panně Marii
je vzácný vícedílný oltářní obraz, který
zachycuje mimo jiné Svatého Kvirina,
patrona Krku, držícího v rukou město. V přilehlých budovách bylo zřízeno
historické muzeum a muzeum sakrálního umění. Jsou zde uloženy vzácné
spisy tištěné hlaholicí, dále tu vystavují
např. místní kroje a nejrůznější předměty denní potřeby z let dávno minulých.
V klášteře si můžete také prohlédnout
náhrobek poslední kněžny z rodu Frankopanů, Kateřiny (zemřela roku 1529).
Na pobřežní promenádě ve městě
Krku si lze rezervovat jednodenní výlet
na ostrov Košljun, cena 400 HRK zahrnuje i vstupné do muzea.
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Punat

Ubytování

V pořadí druhé největší město na
ostrově, Punat, je známé pro své pěkné, písečné pláže (v Chorvatsku tak
zřídkavé) a především jako gigantický pětihvězdičkový jachtařský přístav (tel. 051-654111, fax 654110)
a vůbec „světácké“ letovisko. Otevřeně řečeno: pokud nepatříte k lepší
společnosti a nevlastníte jachtu, asi
se tu nebudete cítit dobře. Toto tvrzení se může zdát trochu přehnané,
ale Punat je v každém případě především město jachtařů a průměrný turista si tu opravdu může připadat trochu
nepatřičně.
Kousek za Punatem, na hlavní silnici ve směru Stara Baška, najdete dobře
značený výchozí bod turistických tras
přes Veli Vrh (549 m) do Jurandvoru
(12 km). V této oblasti protkané dobře
značenými pěšími stezkami se nachází také nejvyšší hora na Krku – Obzova (569 m).

• Falkensteiner-Hotel Park €€€, mají v oblibě především jachtaři, protože leží blízko přístaviště na Obala
94, cena 80–140 € za D je však trochu přemrštěná, (tel. 051-854024,
fax 854101, www.hoteli-punat.hr).
• V ulici Frankopanska najdete Apartmány Omorika €€€, 150–170 €/
Ap. pro 4 osoby, tedy také ne zrovna levné, (tel./fax 051-854128,
omorika-punat@ri.htnet.hr).
• Hostel Haluga € je blízko přístavu, Novi Put 8, D cca za 250 HRK,
otevřeno od května do září, (tel./
fax 051-854037, punat@nazor.hr).

Informace/
Turistické agentury

Užitečné informace

i

• Turistické informační centrum
(tel./fax 051-854970,
www.tzpunat.hr a www.punat.
com) stejně jako komerční turistické agentury Marina Tours
(tel. 051-854375, fax 854340,
info@marina-tours.hr) a Punat
Tours (tel. 051-854104, fax 851101,
punattours@hoteli-punat.hr) najdete na pobřežní promenádě.

Kempy

295

KVARNERSKÝ ZÁLIV

MAPA STR. 242, 288

c

• AC Pila €€€, (tel. 051-854020).
• Camp Konobe €€€, pro nudisty
(tel. 051-854036, fax 854101).
• Podrobnější informace o obou kempech na www.hotelipunat.hr.

!

• Na výpadovce směrem Stara Baška najdete na levé straně výtečnou
restauraci Aurora.
• Lékaře, lékárnu, banku, poštu
a půjčovnu aut najdete na pobřežní
promenádě.

Stara Baška
Deset kilometrů za Punatem lákají
oblázkové pláže u městečka Stara Baš-
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ka (slepá silnice) ke koupání, milovníci pěší turistiky zase ocení skvělé trasy,
např. přes Veli Hlam (484m) a Batomajl
do Jurandvoru, popř. do Bašky.

Kempy
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• AC Škrila €€€ (tel. 051-844678,
fax 844725), je tu také potápěčská
základna Steinhart (tel. 051-940533,
www.tauchertreff-punat.de,
info@tauchertreff-punat.de) a penzion pro potápěče (kapacita 30 pokojů) a restaurace.

Z Punatu do Bašky
Od Punatu do Vrbniku tvoří horský
masiv přirozenou hranici mezi živou,
hustě osídlenou severní částí ostrova
a klidnějším, malebným jihem. Směrem
do Bašky vede jen jedna silnice a je to
ta nejhezčí cesta na Krku vůbec. Vine
se zprvu řídce porostlou, později piniemi a borovicemi zalesněnou krajinou
až k horskému průsmyku s vyhlídkou,
z níž je nádherný rozhled do okolí. Vpravo od silnice tryská pramen osvěžující
vody (sladká a pitná).
Následuje zajížďka, kterou prostě
nesmíte vynechat! V obci Jurandvor sledujte po pravé straně značení „Batomalj,
Sv Majke“. Úzká silnička vede nahoru
k horské kapličce z roku 1902 odkud je
pohádkový výhled na údolí kolem Bašky. Setkávají se tu turistické trasy Stara
Baška – Baška (u brány vlevo od kaple).
Když se vrátíte na hlavní silnici, uvidíte vlevo další značku „Sv Lucija, Bašćan-

ska Ploča“, ukazuje cestu ke kapli Svaté
Lucie, v níž je uložena slavná kamenná
deska z Bašky, nejstarší chorvatská
písemná památka. Tabule dokládá,
že král Zvonimír I. ( +1089) postoupil
pozemek, na němž dnes kaple stojí, církvi a zaznamenává také výstavbu kaple. Kaple je přístupná denně
10–12 h a 16–22 h.

Baška
Městečko Baška ležící v jižním zálivu
ostrova Krk je vhodným cílem pro ty,
kteří nevyhledávají rušná a přeplněná
turistická letoviska a lákají je výlety do
klidné krajiny ve vnitrozemí jižní části
ostrova, přitom však nechtějí rezignovat na nejrůznější možnosti aktivního trávení dovolené, jako je potápění,
windsurfing, vodní lyže, popř. také noční život. Kilometry dlouhá písčito-oblázková pláž je obklopena majestátními
okolními horami, úzké uličky malého
centra města a působivý kostel Svatého Jana nad městem – to vše přitahuje
každý rok další desetitisíce turistů do
kruhu „fanoušků Bašky“. Pozor! Trajekt
(osoby i auta) z/na ostrov Rab (Lopar)
už nezastavuje v Bašce, nýbrž ve městě Valbiska.

Památky

o

V nevelkém historickém jádru města si
určitě prohlédněte farní kostel a místní muzeum. Nevynechejte v žádném
případě výstup (popř. výjezd) nahoru ke kostelu Svatého Jana (Calva Sv
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Ivana). Je odtud fantastický výhled na
pevninu a blízký ostrov Rab. Několik
dřevěných křížů na vrcholu u kostela dodává scenérii zvláštní, tajuplný
nádech.

na hlavní ulici. Využít můžete také
agenturu Eurotours, v Corinthia II,
(tel./fax 051-856895, www.eurotours.hr).

Ubytování
Informace/
Turistické agentury

i

• Turistické informační centrum
je v ulici Kralja Zvonimira 114,
51523 Baška, (tel. 051-856817,
www.tz-baska.hr).
• Turistické agentury: Aventura, K.
Zvonimira 194, (tel./fax 051-856774,
aventura@ri.htnet.hr), Guliver, K.
Zvonimira 98, (tel./fax 051-856004,
www.pdm-guliver.hr), Primaturist,
K. Zvonimira 98, (tel. 051-856132,
fax 856971, primaturist@ri.htnet.hr) a Splendido, K. Zvonimira
148, (tel. 051-856116, fax 856616,
www.splendido.hr) – všechny leží

p

• Přímo na pláži se nachází nový luxusní hotel Atrium Residence Baška €€€€, E. Geistlicha
39, tel. 51-656111, fax 856584,
www.hotelibaska.hr).
• Corinthia €€€, zahrnuje dva objekty,
oba v ulici E. Geistlicha 38, nabízející
ubytování v ceně cca 600–1000 HRK
za D, (tel. 051-656111, fax 856584,
www.hotelibaska.hr).

Kempy

c

• AC Zablače €, otevřeno od května do září, (tel. 051-856909,
fax 856604).

20.7.2009 13:18:46
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• Camp Bunculuka €€, nudistický
kemp, otevřeno od května do září
(tel. 051-856806, fax 856595).
• Další informace k oběma kempům
na www.hotelibaska.hr.
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• Dobrou pověst má Gostionica
Roberta v ulici Kralja Zvonimira.
• Vedle agentury Kei Baška najdete Restaurant Galeb (vyšší úroveň a ceny).
• Pokud máte rádi jehněčí, zajděte do
restaurace Konoba Tonka v obci Draga Baščanska na hlavní ulici.
• Další restaurace a pizzerie najdete
v centru Bašky.

Aktivní dovolená

m

ria s výhledem na moře. Je v ní uložena
jedna z největších sbírek mušlí na Jadranu. Otevřeno denně 10–18 h, vstupné 30 HRK, (oficiální adresa, St. Radica
26, tel. 860171).

Užitečné informace

!

• Pošta, banka a lékárna jsou na
hlavní příjezdové cestě (v blízkosti
hotelu Corintha).
• O kousek dál je na pravé straně
velké parkoviště, směrem vlevo
(kolem malé kampličky) pak vede
cesta přímo na pláž.

Vrbnik

• Potápěčská základna Delphin
má pobočku blízko malé mariánské kapličky a v kempu Bunculuka,
E. Geistlicha 46, (tel. 051-656126,
tauchbasisdelphin@ri.htnet.hr).
• Scuba Tironi, Krcin 12, (tel. 051-856536,
vesna.tironi-kovacic@ri.htnet.hr).
• Scuba Stara Baška,
(tel. 051-844737,
www.divekroatien.com).
• Škola windsurfingu je na příjezdové cestě ke kempu AC Zablače.

Chudá, vyprahlá krajina v zálivu v okolí Punatu se ve směru k východnímu
pobřeží stále víc zelená, nejprve se objevují jen borovice a nejrůznější křoviny, až
se najednou ocitnete v typické vinařské
oblasti. I dřevěný sud na začátku obce
Vrbnik dotvrzuje, že tato část ostrova je
zasvěcena vinicím a vínu. Městečko Vrbnik (asi 900 obyvatel) leží ve výšce 48 m
nad malým zálivem. Vrbnik je považován za baštu slovanského hlaholského
písemnictví, údajně už ve 12. století se
město urputně bránilo zavedení latiny. Právě zde prý na konci 19. století žil
poslední aktivní uživatel dalmatštiny.

Akvárium

Památky

Na konci zálivu, v ulici Kralja Tomislava
(cesta nahoru směrem k autobusovému stanovišti, vlevo) stojí budova akvá-

Zaparkovat můžete na náměstí Trg
Skujica, odtud se vydejte ulicemi Skurum Pracum a Ulica Poljana nahoru. Je

o
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Užitečné informace
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• Turistické informační centrum,
(tel. 051-857333, 857101,
fax 857340, www.vrbnik.net).
• Banka, obchod a také prodejna
místního vína jsou na náměstí Trg
Skujica.
• Na začátku městečka najdete výbornou restauraci Konoba – Vinarija,
podávají tu výtečné jehně na rožni
a víno z vlastní vinice, zkusit můžete
také Bačin Dvor v Ulica Glava.

„Divoký“ severovýchod
Z Vrbniku se dá podniknout okruh
severovýchodní částí ostrova, pro níž

je typické intenzivní zemědělské využití
krajiny, prakticky všude tu narazíte na
vinice a včelí úly.

Šilo
V Šilo kdysi přistávaly trajekty spojující
ostrov s městem Crikvenica na pevnině,
po dostavění mostu na Krk však obec
tak trochu upadla v zapomnění.
• Na malém pobřežním korzu najdete
poštu, banku, turistické informační centrum (tel./fax 051-860171)
a snack bar.
• Ubytování nabízí AC Tiha €€€,
otevřeno do května do září,
(tel. 051-852120, fax 051-852362).
• Ubytování si lze vybrat také na www.
siloturist.com, najdete zde nabídku
více než padesáti apartmánů v ceně
32–74 €/čtyřlůžkový apartmán.
• Potápění (a také ubytování) nabízí Potápěčské centrum Neptun (tel. 051-604404,
www.neptun-silo.com).

KVARNERSKÝ ZÁLIV

to vždycky zábava pozorovat nic netušící turisty jak doslova kloužou ulicemi
Vrbniku. Kolem dvou kapliček (Sv Ivan
a Sv Martin, nápisy v hlaholici) a náměstí
Placa Vrbničkog Statuta dokloužete po
zrcadlově hladkých dlažebních kostkách
přes Roč Ulica až k farnímu kostelu
zasvěcenému Panně Marii. Nádherný hlavní oltář je ozdoben z obou stran
dřevořezbami, které jsou dílem chorvatského mistra I. Rendica. Ve zvonici kostela dnes sídlí místní muzeum (otevřeno
10–12 a 18–21 h). Za kostelem se nachází vyhlídka a restaurace Nada s vinárnou.
Půjdete-li dál úzkými uličkami narazíte
ještě na galerii umění (Ulica Petrisa)
a odtud se můžete vrátit zpět na hlavní náměstí. Koupat se dá u oblázkových
pláží na severním konci městečka.

299

Klimno
V nedalekém zálivu Soline leží na konci slepé silnice vesnička Klimno, dříve
i nyní centrum stavby rybářských lodí.
Je tu mnoho nových domů, na malém
korzu nabízí své služby jedna turistická
agentura (ubytování, půjčování lodí),
je tu přístav a památník hlaholice. Na
konci zálivu je malý kemp (vjet do něj
s větším autem je umění). Okolo zálivu
Soline jsou všude místa vhodná ke koupání, navíc v sousední vesnici Soline ve
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CRIKVENICA
směru na jeskyni Biserujka si mnoho
návštěvníků „lebedí“ ve slaném léčivém
bahně (je to opravdu zážitek!).
Podle značek s nápisem „Čisici-Biserujka“ se dostanete na konec cesty k zajímavé krápníkové jeskyni Rudine
(tel. 051-852203). Jeskyně je přístupná
denně 10.45–18.45 h, vstupné 20 HRK.
Jeskyně Rudine sice není příliš velká, ale
také zde nejsou davy návštěvníků a člověk si tak může „cestu do středu země“
opravdu užít.
Napravo od vchodu do jeskyně vede
úzká pěšina dolů do malého zálivu s přístavním molem.
• V Klimnu vyzkoušejte rybí restauraci
Žal (tel. 853242).
• Další informace o vesnicích Šilo
a Klimno najdete také na
www.tzo-dobrinj.hr/klimno
a www.klimno.net.
Ubytování:
• V této oblasti vládne ještě relativně
poklid, pokud hledáte na Krku klidnější místo, stranou od rušných letovisek jako je Malinska nebo Baška, je
tato část ostrova dobrou volbou.
• Pěkné apartmány najdete na www.
klimno.net/klimno_deu.htm.

jsou Crikvenica a Dramalj. Crikvenica je
velmi oblíbená turistická destinace a to
zejména pro vynikající kvalitu vody, velkou nabídku ubytování i dalších služeb
pro turisty a v neposlední řadě také pro
rozumné ceny.
Místo znali už římští legionáři jako stanici Ad Turres. Za vlády Frankopanů byla
obec rozšířena a byl zde vystavěn paulánský klášter (dnes zde sídlí hotel Kaštel). Pod nadvládou Habsburků se město
rozvinulo ve vyhledávané přímořské
lázeňské letovisko. Středomořské klima,
2500 hodin slunečního svitu (podle turistických prospektů) a čistý, zdravý vzduch
má blahodárně působit především na
dýchací orgány, také alergikům a revmatikům údajně pobyt v Crikvenici prospívá.
Prohlídka města zahrnuje pouze procházky podél pobřeží (pěkná místa ke
koupání) a návštěvu akvária. Ve 24 vodních nádržích je tu k vidění flora a fauna
z oblasti středomoří i tropů.
• Akvárium, Ul. Vinopodolska 8, blízko autobusového nádraží, otevřeno denně 9–18 h, v létě až do 22 h,
(tel. 051-241006).

Příjezd a odjezd

W

Autobusy

CRIKVENICA
Mezi výběžkem Kačjak a obcí Selce nabízí Kvarnerský záliv další souvislý řetězec přímořských letovisek na asi 8 km
dlouhém pobřeží. Centry této rekreační
oblasti, v níž žije celkem asi 12 000 lidí,

Z autobusového nádraží na náměstí Trg
S. Radića je dobré spojení s městy Rijeka
(9x denně) a Novi Vinodolski (5x denně).
Dálkové autobusy na jih Chorvatska
(Split, Zadar) jezdí 2–3x denně, pokud
chcete jet na Istrii, musíte nejprve do
Rijeky a tam přestoupit.
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Auto
Pokud pojedete vlastním autem, budete mít pravděpodobně potíže s orientací
ve městě, jen málokterá ulice je tu označená, většinou jsou bezejmenné. Dlouhá pobřežní promenáda (jednosměrka!)
slouží v úseku Dramalj také jako bezplatné parkoviště. Silnice podél pobřeží leží
jen asi 300 m vzdušnou čarou od moře,
ale vysoko nad pobřežím, takže silnice
i uličky se sklánějí strmě dolů. Nejlepší je
zeptat se někoho z místních, jak se nejrychleji dostanete k pobřežní promenádě, ulice se tu zdají skoro nekonečné, ale
zdejší lidé znají šikovné zkratky. Pokud
se sem vypravíte pouze na výlet, nejlepší je zaparkovat na velkém (placeném)
parkovišti u autobusového nádraží,
hned za rohem je turistické informační centrum.

CRIKVENICA
Informace/
Turistické agentury

301

i

• Turistické informační centrum
Crikvenica, Trg S. Radića 1,
(tel. 051-241051, fax 241867,
www.tzg-crikvenice.hr
a www.crikvenica.hr). Zprostředkovávají zde ubytování, výlety
atd.
• Turistické informační centrum
Dramalj, Ulica Gajevo Šetalište 48,
(tel./fax 051-786363).
• Turistické informační centrum
Selce, na promenádě,
(tel./fax 051-782127).
Privátní agentury nabízejí ubytování, výměnu peněz, výlety, túry atd.:
• AK-Tours, Kralja Tomislava,
(tel. 051-785060, fax 784321,
www.ak-tours.hr).

KVARNERSKÝ ZÁLIV
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Malý přístav jachet
Přístav jachet

Čerpací stanice
Domina-Grill
Supermarket
Informační centrum
Pivnice
Omorika
Bistro Aries
Hotel Ad Turres
Rest. Galija,
Minigolf, Billardcafé
Hotel Esplanade
Mořské lázně
Adria-Tours
Rybí restaurace Moslavin
Kino Jadran,
Suvenýry
Café/Rest. Luka
Hotel Therapia
Café/Rest. Nik
Policie
Autobusové nádraží,
Banka,
Informační centrum
Akvárium
Riječka Banka
Hotel International
Kaštel

• Crikvenica Tourist, Trg Radića 1,
(tel. 051-241516, fax 241249, www.
crikvenuica-tourist.net).

• Galla Tours, Kralja Tomislava 1, (tel./
fax 051-784106, galla-tours@ri.htnet.hr).
• Nike Tours, K. Tomislava 60,
(tel. 051-242345, fax 784018).

Ubytování

p

Výběr je opravdu široký: od luxusních
hotelů po ubytování v soukromí, to vše
za velmi slušné ceny (agentury tu nabízejí např. ubytování v soukromí už od
25 €).
• Z lepších hotelů je asi nejpříjemnější Hotel Esplanade €€€, Strossmayerovo Šetalište 52, tel. 051-785006,
fax 785090, kampselce@ri.t-com.hr)
a Hotel Omorika €€€, Muževica 35,
tady jsou výhodné tzv. paviljoni (pokoje v bungalovech) za cca 330 HRK,
(tel. 051-785023, fax 785015,
omorika@jadran-crikvenica.hr)
a Hotel International €€, Ulica Sko-

20.7.2009 13:19:00

C0152_11.indd 303

• V části Kačjak pronajímá Sportovní a rekreační centrum Kačjak €
bungalovy a apartmány za 40–55 €,
(tel. 051-786444, fax 786262).
• V oblasti Selce je luxusní, velmi příjemný Hotel Varaždin €€€,
(tel. 051-764032, fax 764091,
varazdin@jadran-crikvenica.hr),
ubytování zde nabízí také Hotel
Selce €€€, (tel. 051-765465,
fax 765464, info@hotel-selce.com).

Kempy

merže 1, také není drahý, 45–75 €,
(tel. 051-241324, fax 241681).
• Mimo hlavní sezónu (v sezóně příliš
drahé) se doporučuje také Hotel
Therapia €€, Br. Buchoffer, D
od 380 HRK (tel. 051-785063,
fax 785072).
• Hotel Ad Turres €€, K. Tomislava
111, jehož areál se rozprostírá až
k magistrále, nabízí pěkné, jednoduché ubytování už od 350 HRK,
(tel. 051-785003, fax 785079).
• A nakonec stojí za zmínku také
Hotel Kaštel €€€€ (Frankopanska
22, tel. 51-241044), který se nachází na východním okraji centra za
říčkou. Nápadná budova bývalého kláštera podobná pevnosti byla
roku 1988 přestavěna v luxusní
hotel.
Všechny uvedené hotely jsou přístupné
také na www.jadran-crikvenica.hr.

c
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• AC Kačjak €€, malý a klidný kemp,
otevřeno od května do konce září
(tel. 051786250, fax 786262,
www.jadran-crikvenica.hr).
• AC Selce €€, leží 3 km jižně od autobusového nádraží, otevřeno od
začátku dubna do konce října, 2. jakost! (tel. 051-764038, fax 764066,
kamp-selce@ri.t-com.hr, www.jadran-crikvenica.hr).
• Nedaleko se nachází AC Uvala Slana €€€ (dobře značeno, na
pěkném místě), otevřeno od začátku června do začátku října (tel. 051-764246, fax 764042,
kamp.uvalaslana@club-adriatic.hr,
www.kvarner.hr/camping/).

Jídlo a pití

J

• Nakoupit můžete v supermarketu
nad turistickým informačním centrem v Dramalji. Nepravidelně sem
přijíždí pojízdná prodejna pečiva, jedno ze stanovišť je nedaleko
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CRIKVENICA

•

•

•

•

•

zmíněného supermarketu. V centru
Crikvenice je velké tržiště s čerstvými potravinami (roh Zidarska/
Vinodolska). Za ním pod velkým
mostem najdete nákupní centrum,
kde je supermarket, hobbymarket atd.
Obzvláště příjemné jsou kavárny na
crikvenické promenádě lemované
palmami, třeba Café Nik nebo Café/
Restaurant Luka.
Výborné jídlo a rozumné ceny – to
je Bistro Aries na promenádě, skvělé rybí mísy za 40 HRK nebo čerstvé
sépiové kroužky za 35 HRK.
Dobrou a levnou pizzu prodávají v Galija-Pizeria nedaleko od přístavu.
Naproti hotelu Riviera je velmi příjemný místní pivovar s pivnicí, Beer
Pub/Pivovara Crikvenica.
Z lepších (a dražších ) podniků lze
doporučit restaurace Domina a Grill
(speciality na grilu) a rybí restauraci
Moslavin.

Aktivní dovolená

m

• Také v části Selce je centrum
zdraví Terme Selce, Ribara 8,
(tel./fax 051-764055).

Vodní sporty
V okolí Rony΄s Café si můžete půjčit
člun, vodní lyže atp.; na některých částech pláže se hraje plážový volejbal.
Velkou nabídku nejrůznějších sportovních aktivit má centrum Kačjak
(původně sportovní hotel a tréninkové centrum), ale také většina hotelů
a kempů nabízí půjčování lodí a surfů, někde také tenisovou školu či kurz
plachtění.

Pláž
Koupat se dá všude, severně od malého jachtařského přístavu je spousta
pěkných malých skalnatých zátok. Jižně odtud je malá, oplocená pláž (vstup
7 HRK).
Úplně opuštěné úseky pláže najdete
na cestě směrem do Kačjaku za turistickým informačním centrem v části
Dramalj.

Lázně
Potápěčské báze
• Jako tradiční přímořské lázně nabízí
Crikvenica v části Dramalj opravdový Lázeňský dům, který se specializuje na léčení dýchacích cest,
(thalassotherapie – léčba mořskou
vodou a vzduchem). Podrobnější
informace přímo v lázeňském domě
(tel. 051-241433) nebo u turistických
agentur.

• Dive City, Buchoffer 18,
(tel. 051-784174).

Zábava

z

• V hlavní části sezóny jezdí po promenádě auta s tlampačem a informují, kdy a kde se konají diskotéky,
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Užitečné informace

!

• Lékařská pomoc: Strossmayerovo
Šetalište, (tel. 051-241111).
• Policie: za náměstím Trg S. Radića,
(tel. 439010).
• Banky/EC bankomaty: např. Riječka Banka na promenádě (blízko
Trg Radića), otevřeno 7.30–13.30h
a 15–20.30 h.
• Pošta: Trg Radića (u hotelu), pondělí–sobota 7–22 h, neděle 9–12 h.
• Jachtařský přístav: formality vyřídíte prostřednictvím turistických agentur, Trg Radića
(tel. 051-241867).
• Správa přístavu: Trg Nikole Cara 1,
tel. 051-241029.
• Čerpací stanice: na silnici podél
pobřeží je velká nonstop čerpací
stanice.
• Mezi Kačjakem a Crikvenicí jezdí
v letních měsících zhruba každou
hodinu turistický vláček.
• Půjčovna aut: Crikvenica Tourist,
Trg S. Radića 1 c, (tel. 241249,
www.crikvenica-tourist.net/.

NOVI VINODOLSKI
Výraz „vinodolski“ znamená údolí vína
a vztahuje se na vinařskou oblast, která
se rozkládá od městečka Novi Vinodolski, podél Bribiru a Grižane až k Crikvenici a Kraljevici.
V roce 1288 postavila frankopanská knížata v horní části města hrad
a nazvala ho „Novi“ (nový). Dnešní
název Novi Vinodolski nese město teprve od roku 1953. Město sestává z pěkné historické části, tzv. Horního město
(Stari Grad, s pěší zónou) a tzv. Dolního města – turistického centra, které
se rozkládá podél pobřeží a k němuž
patří také prázdninová letoviska Zagori a Povile. Městečko jako celek působí velmi přitažlivě, k čemuž přispívají
pěkné uličky lemované stromořadím
i působivá atmosféra středověkého centra města. Nejen proto je Novi
Vinodolski nejoblíbenějším cílem turistů v Kvarnerském zálivu v části jižně od
Rijeky.

Památky

KVARNERSKÝ ZÁLIV

nejrůznější turnaje, volby miss a jiné
zábavné akce.
• Na promenádě blízko autobusového nádraží je Kino Jadran, kde
často hrají filmy v anglickém znění
s titulky.
• Mezi malým jachtařským přístavem
a oploceným úsekem pláže je hřiště
minigolfu a Biliár-Café.
• Hned vedle půjčují motorky, skútry a kola.

305

o

Na horním konci historické části města
můžete navštívit malé muzeum s galerií, které je zaměřeno na historii města
a regionu. Dnešní podoba zdejšího farního kostela, zasvěceného Svatému
Filipovi, pochází z roku 1520, štukování a hlavní oltář jsou dílem švýcarských
umělců C. a G. Somazzi. Z prostranství u kostela je pěkný výhled na město
a záliv. Na hlavním náměstí historického jádra města stojí čtvercová věž zvaná
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NOVI VINODOLSKI
Kvadrac. Jedná se o pozůstatek starého frankopanského (viz Slovník pojmů
a osobností) hradního areálu ze 13. století. Z doby frankopanské vlády v oblasti
pochází také známý„Vinodolski-Kodex“,
nejstarší chorvatský soupis zvykového práva zapsaný hlaholicí, který roku
1288 vydala frankopanská knížata.
• Muzeum je otevřeno pondělí–sobota 9–12 h a 18–21 h, neděle 9–12 h.

Příjezd a odjezd

W

Autobusy
Autobusy na trase Senj/Zadar – Rijeka zastavují také v Novi Vinodolski. Autobusové nádraží leží naproti
turistickému informačnímu centru,
východně od přístaviště na hlavním
tahu městem.

Auto
Není těžké se zde zorientovat: od hlavního tahu městem vede na jižním konci
zálivu jediná silnice směrem nahoru do
historické části města (před ní parkoviště, placené), jinak je nejlepší zaparkovat
dole v zálivu u přístavu jachet. Na severozápadním okraji zálivu pak vede stupňovitá cesta nahoru do tzv. Horního města,
k muzeu a k prostranství u kostela.

Informace /
Turistické agentury
• Turistické informační centrum najdete v ulici Kralja To-

i

mislava 6, naproti čerpací stanici
na hlavní ulici (tel. 051-791171,
www.tz-novi-vinodolski.hr).
Soukromé agentury podél hlavní ulice nabízejí obvyklé služby (ubytování,
výlety atp.):
• Adria, u turistického informačního
centra (tel./fax 051-244307,
www.hoteli-novi.hr).
• Maritours, u autobusového nádraží
(tel. 051-792134, fax 792135,
maritours@hi.t-com.hr).

Ubytování

p

• Hotel Povile €, slušné pokoje, D za 40–60 € (tel. 051-793135,
fax 244307, hoteli-novi1@ri.htnet.hr).
• Hotel Zagori €€, trochu dražší, nabízí
ale i apartmány pro 4 osoby za max.

20.7.2009 13:19:06

C0152_11.indd 307

80 €, (tel. 051-244122, fax 244622,
hoteli-novi1@ri.htnet.hr).
• Hotel Zagori leží asi 3 km za městem ve směru do Rijeky, hotel Povile
asi 3 km ve směru na Zadar. Rezervace prostřednictvím agentur nebo
přímo na recepci.
• Je tu také Hotel Adria €€, leží přímo
ve městě, na severním konci, v ulici Obala Krešimira, (tel. 051-244766,
fax 244530, www.adriabeachhotel.
de), a dále pěknější Hotel Ruža €€,
podobný spíše penzionu, v ulici K. Tomislava 28,
(tel. 051-791324, fax 791326,
recepcija-hotel.ruza@ri.t-com.hr).
Ceny v obou jsou zhruba stejné
55–60 € za D.
• Nový je Hotel Tamaris €€€€ přímo
u autobusového nádraží v ulici K. Tomislava 14, D za 440–720 HRK, v nabídce také apartmány (tel. 792280,
www.hoteltamaris.com).

Kempy

c

• AC Zagori €€, cca 3 km západně
od centra, velký kemp s poměrně širokou nabídkou služeb,
(tel. 051-244644, fax 244622).
• AC Punta Povile €, cca 3km
východně od centra, malý, příjemný, méně služeb, (tel. 051-793083,
fax 244540).

Jídlo a pití

J

• Nakoupit můžete v supermarketu, který je vzadu za parkovištěm

u zálivu, v němž je jachtařský přístav
(Obala Kneza Branimira III.).
• Ulice vedoucí do staré části města,
Korzo Hrvatskih Branitela, je v horní
části až k náměstí Frankopanski Trg
pěší zónou. Najdete zde supermarket, nejrůznější obchody (dokonce
DM drogerie), kavárny atd.
• U muzea najdete Pizzerii Kolibri,
kde mají výbornou pizzu a těstoviny.
• Pokud se chcete v Novi Vinodolski
dobře najíst, rozhodně zkuste Konobu Mate naproti pekařství, skvělé
jídlo i prostředí.
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SENJ
V městečku Novi Vinodolski končí na
pevnině oblast Kvarnerského zálivu.
Návštěvník to okamžitě pozná podle náhle výrazně prořídlého osídlení
podél pobřežní silnice mezi pohořím
Velebit a ostrovy Rab a Pag. Ze Senje
vede pěkná cesta vnitrozemím přes
průsmyk Vrtnik nahoru směrem do
hornaté části Kvarneru (viz Okruh přes
Kvarnerskou vrchovinu).
Město Senj patřilo až do 15. století Frankopanům, v té době tu byla nejslavnější hlaholská tiskárna. Pak město
převzali Uškoci – středověcí mořští piráti (viz Slovník pojmů a osobností) a stalo se jejich hlavním střediskem v oblasti.
Uškoci přestavěli Senj v pevnost a odrazili turecký útok. Avšak roku 1540 se
s Turky dohodli, aby získali volnou ruku
k přepadům benátských lodí. Poté co
v 17. století Rakousko a Benátky uzavře-
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JABLANAC, OSTROV RAB
ly dohodu, byli Uškoci ze Senje vyhnáni
a město postupně ztratilo svůj význam.
Centrum města tvoří záliv a náměstí
Pavlinski Trg, na němž je mnoho kaváren
a restaurací. Za náměstím vedou značené cesty historickým jádrem města přes
náměstí Gelnica Trg, kde je busta vůdce Uškoků Nikoly Jurisiče (1490–1545),
směrem nahoru k dominantě města
pevnosti Kula Nehaj, která už zdálky
vévodí okolí. Čtvercovou pevnost vystavěli v letech 1551–1559 zmínění Uškoci
a byla považována za nedobytnou. Pevnost je po rozsáhlé rekonstrukci a v současnosti jsou zde vystaveny zbraně,
brnění, oděvy a další předměty z doby
vlády Uškoků ve městě, a dále také
zajímavá sbírka hlaholských rukopisů.
„Kuriozitou“ pevnosti, která návštěvníky vždycky pobaví, je malá věžička úplně nahoře, v níž je sedátko s otvorem,
který je vidět i ze spodní části pevnosti
(splachovací WC tenkrát ještě nebylo!).

• Potapěčská základna Explorator, o několik km jižněji ve vesnici Sv Juraj, zprostředkovává
také ubytování (tel. 051-244431,
www.tauchen-explorator-hr.de).

JABLANAC
Zatímco většina přístavů trajektů
v Kvarnerském zálivu se skládá prakticky jen z nástupního mola, Jablanac
(75 obyvatel), odkud jezdí trajekt na
ostrov Rab, je kouzelná malá vesnička, která stojí za návštěvu. Leží v malém
zálivu, je tu půvabný kostelík, dvě hospody a hotel (na pláži pod hotelem se
dá koupat). Čekání na trajekt si můžete
ukrátit procházkou k pěkné vyhlídce
Planinarski Dom (značená cesta vede
od začátku vesnice směrem vpravo).

OSTROV RAB
• Otevírací doba: květen/červen,
září/říjen 10–18 h, červenec/srpen
10–21h, vstupné 15 HRK, děti 8 HRK.
• Nakoupit můžete ve velkém supermarketu Konzum v ulici N. Suzana
(paralelní k pobřeží; pojedete-li ze
severu u čerpací stanice INA směrem vlevo).
• Turistické informační centrum, ve středu obce, na
hlavním průjezdu městem
(tel. 881068, www.tz-senj.hr).
• Ubytování nabízí malý kemp Škver (tel. 23-885266,
kamp_skver@yahoo.com).

Ostrov o rozloze 94 km2 je považován
za nejvíce „světácký“, ze všech chorvatských ostrovů. Zároveň je také nejzelenější a je tu největší hustota osídlení.
Samotné město Rab okouzlí každého,
ať už vás zajímají kulturní a historické
památky, nebo vás spíše láká osvěžující koupel v moři v kulisách příjemného
středověkého městečka. Nevýhodou
však je, že na Rabu je méně možností ke koupání než na ostatních ostrovech: východní pobřeží ostrova, které
je natočeno k pevnině, je velmi příkré
a neschůdné, na západní straně je zas

20.7.2009 13:19:17

C0152_11.indd 309

OSTROV RAB

MAPA STR. 242, 310

mnoho úseků oplocených pláží v soukromém vlastnictví.

Dějiny

A

309

(přes město Rab, 10x denně) a Rab město – Suha Punta – Kampor (8x denně),
informace na www.rab-croatia.com.

Příjezd a odjezd

W

Autobusy
Zhruba 3–4x denně jezdí autobus z/do
Rijeky, popř. Zagrebu. Autobusy přímo
na ostrově jezdí po trase Barbat – Lopar

Nejfrekventovanější a nejrychlejší je
trajekt z Jablanacu do Mišnjaku, funguje v hlavní části sezóny mezi 5.30 a 23 h,
jezdí každou půlhodinu, osobní auto +
2 osoby cca 120 HRK. Další informace
na www.rapska-plovidba.hr.
Turisté, kteří chtějí procestovat
více ostrovů v oblasti, budou možná
postrádat trajektové spojení na tradiční trase Baška (Krk) – Lopar. Tato linka
byla nahrazena spojem Lopar–Valbiska (Krk), který jezdí 2x denně v obou
směrech, pouze v hlavní části sezóny 4x denně, cena 261 HRK za osobní
auto + 2 osoby.
Kromě trajektů z/do Rijeky, Zadaru/
Splitu/Dubrovníku, existuje také přímé spojení do města San Marino na
italské pevnině (katamaran, informace
na www.jadrolinija.com). Podrobnější informace v Turistickém informačním centru Republiky San Marino,
(tel. 000378-882410, fax 882575, statoturismo@omniway.sm).

Užitečné informace

KVARNERSKÝ ZÁLIV

Trajekty
V prehistorických dobách byl ostrov
osídlen ilyrským kmenem Liburnů
(odtud jeho název – „arb“ znamená ilyrsky zelený, lesnatý). Roku 155 před Kristem se ostrov nyní pod názvem Arba
stává římskou kolonií. Za vlády císaře
Augusta bylo vystavěno hlavní město
s hradbami, obrannými věžemi a přístavem. V důsledku stěhování národů
byla Arba nejprve byzantská, od 9. do
15. století pak chorvatská. V letech
1409–1797 byl ostrov pod vládou Benátek, pak zde vládli do roku 1918 Habsburkové, potom tu až do roku 1943 byli
pány Italové a poslední dva roky 2. světové války ostrov ovládali Němci. Turistický ruch v oblasti se začal rozvíjet už
na počátku 20. století a dnes je hlavní hnací silou hospodářství ostrova.
Údajně právě tady vznikla úplně první nudistická pláž v jugoslávském království. Někdejší anglický král Edward
VIII. prý roku 1934 požádal o povolení,
aby se jeho pozdější manželka Wallis
Simpsonová mohla koupat na pobřeží
ostrova bez plavek.

!

• Německá jachtařská škola Am Katthagen, Gittruper Str. 67, 48157 Münster,
BRD, (tel. 0251-3211212,
Fax 0251-3211213, www.yachtak.de)
se specializuje na dovolené pro pří-
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mys Kalifront

znivce jachtingu a potápění na Rabu, zajišťuje vše a za velmi výhodné
ceny.
Na webových stránkách www.apartmani-hrvatska.com najdete nabídku
ubytování (především v soukromí) zaměřenou přímo na Rab.
Obsáhlé webové stránky s celou řadou užitečných informací především
o možnostech ubytování na celém
ostrově Rab najdete na adrese www.
rab-croatia.com. Také oficiální stránky
ostrova (www.tzg-rab.hr, zde odkaz
„mjesta“) pomohou při výběru ubytování, ať už hledáte hotel, kemp nebo
ubytování v soukromí.
Od přístavu trajektu Mišnjak se nejprve rozprostírá pustá, vylidněná krajina, jakou znají návštěvníci Chorvatska
třeba z ostrova Pag. Přímo naproti blízkému ostrůvku Dolin leží oblíbená pláž
Pudarica (písek!). Od městečka Barbat
se obraz krajiny zásadně mění, začíná
tu být zeleno, pěstuje se víno, kukuřice

a rajčata. Okolí hlavní silnice je nepřetržitě osídleno až k Loparu, eventuálně
ke Kamporu.

Město Rab
Město Rab bývá vedle Dubrovníku často označováno za nejkrásnější město
na chorvatském pobřeží. Nezaměnitelným symbolem města jsou čtyři kostelní věže. Ideální výchozí bod k prohlídce
města je malý parčík v blízkosti zálivu,
odkud se můžete vydat na pobřežní
promenádu Obala Krešimira IV., která leží pod starým městem rozprostírajícím se na pahorcích vpravo. Tady
na Obala Krešimira a také na Donja Ulica (Údolní ulice) najdete bary,
restaurace a kavárny, v Srednja Ulica
(střední ulice) jsou spíše krámky zlatníků a módní boutique. Gornja Ulica
(horská ulice) zahrnuje nejhezčí a historicky nejvýznamnější část města.
Ve městě Rab jsou hned dvě výstavní
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mys Gornji

městská náměstí: Trg Kristofora a Trg
Municipium Arba. Většina centra města je pěší zónou, parkoviště (placená)
najdete před Starým městem, v okolí přístavu.

Památky

o

Trg Sv Kristofora
Doporučuje se nejprve pro všeobecný
přehled o městě vystoupat z náměstí
Trg Sv Kristofora po schodech ke stejnojmenným ruinám z 15. století, je odtud
vidět typický obrázek města a jeho čtyř
věží. Hned vedle se nachází Kristoferus
muzej s lapidáriem (otevřeno 10–13h
a 18.30–20 h). Malá kaple na Trg Krisofora, vedle restaurace Terassa, je zasvěcená Svaté Anně a její stavbu inicioval
jako donátor F. Prazza.
Čtyři věže
V 11. století byl na základech někdejší baziliky z 6. století vystavěn kostel

Svatého Jana Evangelisty (Sv Ivan
Evanđelista). Z této stavby se však
dochovaly pouze některé sloupy
a věž. Hned vedle stojí kostel Svatého
kříže ze 16. století. Na podlaze kostela
se dochovaly nádherné mozaiky, které byly součástí interiéru předchozího
chrámu na tomto místě.
Kostel Svatého Justina, jehož součástí je sakrální muzeum, pochází ze
16. století a je snadno odlišitelný pro
špičku své věže, která se podobá koruně, zatímco věže ostatních kostelů
jsou špičaté a hranaté. Při prohlídce
kostela nevynechejte oltářní obraz
„Smrt Josefova“ ze 16. století. Třetí věž
se nachází v kostele, který je součástí
areálu kláštera benediktinek, je zasvěcen Svatému Ondřeji. Klášter pochází
z 11. století a i dnes tu žije několik řádových sester. Naproti klášternímu kostelu si povšimněte masivních nákladně
zdobených dveří okolních měšťanských domů.
Čtvrtá a poslední věž patří ke kostelu Panny Marie Veliké (Marija Velika),
který roku 1177 vysvětil papež Alexander III. V interiéru chrámu si povšimněte
krásného mariánského obrazu v levém
křídle kostela, sloupořadí v bočním křídle (typicky byzantské) a hlavního oltáře
v podobě baldachýnu. Jelikož byl kostel vystavěn až v 11. století, tedy dlouho po skončení vlivu Byzance na dějiny
ostrova, předpokládá se, že byl postaven
patrně podle vzoru původního kostela,
který dříve stál na tomto místě. Křtitelnice a portál jsou dílem významného
chorvatského stavebního mistr Petra
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Agentura Marina
Nemocnice
Nákupní centrum
Autobusové nádraží
Hotel Imperial
Hotel Istra
Supermarket
Banka,
Agentura Merkur
Terasa
Klášter Svatého Antonína
Muzeum Kristoferus,
Lapidárium
Městská věž,
vyhlídka
Sv Ivan & Sv Križ
Sv Justin
Kod Kinesa
Pizzeria Mare
Ros Maris
Pošta
Sv Andrija
Sv Marija
Sv Antun
Hotel Padova

z Trogiru (15. století). Ostatky patrona
města, Svatého Kryštofa, jsou uchovávány v klenotnici. Volně stojící 26 m vysoká
zvonice je považována za jednu z nejkrásnějších v celém Středomoří.
Klášter Svatého Antonína
Vpravo za kostelem Panny Marie se návštěvníkovi naskytne krásná vyhlídka na
záliv. Je zde také klášter Svatého Antonína a malá kaple. Obě stavby nechala
údajně vystavět poslední frankopanská kněžna Katarina na konci 15. století v obavě před útokem Turků, kteří se
sem blížili z pevniny.

Pobřežní promenáda
Z ulice Gornja vede několik schodů
dolů k nádherné cestě podél mořského břehu, která se táhne až ke klášteru Svaté Eufemije. Dá se tu koupat
v křišťálově čisté vodě a je tu příjemný
lesopark Komrčar, který se rozprostírá
až k hotelu Imperiál.
Paláce
Půjdete-li přes park kláštera Svatého
Antonína, dostanete se k malé bráně,
která vede na pobřežní promenádu. Tady
je náměstí Trg Municipium Arba, v římských dobách forum, centrální náměstí
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Rab-město

Hradby

Městská brána

ve městě. Stojí tu nejvýznamnější světská stavba ve městě Rab, někdejší knížecí
a později rektorský palác (Kněžev Dvor).
Pochází ze 13. století a lze jej snadno
rozeznat podle benátských lvů, kteří
podepírají jeho balkon. Dalšími stavbami typickými pro obraz města jsou paláce v ulicích Donja a Srednja.

Informace/Turistické
agentury

i

• Turistické informační centrum Rab,
Škver 6, na náměstí Trg Municipium
Arba (tel. 051-771111, fax 771110,

•
•

•

•

Hra

dby

www.tzg-rab.hr), otevřeno pondělí–
sobota 8–15 h, v létě denně 8–22 h),
s pobočkou na pěší (nákupní) zóně
za autobusovým nádražím.
Privátní turistické agentury nabízejí
obvyklé služby:
Atlas Tour na autobusovém nádraží,
(tel. 051-724585, fax 725028,
www.atlas-rab.com).
Katurbo, Dominisa 5,
(tel. 051724495, fax 777015,
katurbo-tourist.agency@ri.htnet.hr).
Numero Uno, Dominisa 5,
(tel./fax 051-724688,
numero-uno@ri.htnet.hr).
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Ubytování

p

• Příznivci plachtění dávají přednost Hotelu Padova €€€, který je
zároveň blízko centra i přístavu
(tel. 051-724544, fax 724418,
www.imperial.hr).
• Naproti autobusovému nádraží je
zánovní budova Hotel Imperial €€€,
(tel. 051-724522, fax 724726,
www.imperial.hr).
• Hotel Istra €€€ v centru je právem
považován za nejstarší a nejstylovější hotel na ostrově (tel. 051-724276,
fax 724050, www.hotel-istra.hr).
• Ubytovat se můžete také v Hotelu Ros Maris €€€, renovovaný hotel
střední třídy na Obala Kresimira 4,
u přístavu, je tu vnitřní bazén,
sauna. Hotel nabízí komfortní dvoulůžkové pokoje od 140 do
220 €, (tel. 774875, fax 724876,
reception@hoteli-rab.t-com.hr).

Většina možností ubytování v soukromí
se nachází v části Banjol, za sportovním
hřištěm (viz zprostředkovatelské agentury pod odkazem Užitečné informace
na začátku kapitoly o Rabu).

Kempy

c

• AC Padova €€, je dost daleko od centra, leží mimo město, na malém výběžku mezi Rabem a Banjole, pěšky cca
45 minut do centra (tel. 051-724355,
fax 724539). Další informace na www.
rab-camping.com.

Jídlo a pití

J

• Nakoupit se dá v malém supermarketu vedle hotelu Istra nebo
v nákupním centru u autobusového nádraží.
• Důležité jsou oba velké supermarkety v Rabu: Tina (na hlavní ulici,
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•

•

•
•

•
•

směrem od Mišnjaku kousek před
zatáčkou směrem do centra) a Konzum (asi 150 m za autobusovým
nádražím, směrem na Lopar vpravo), je tu také rybárna (před parkovištěm).
Stánky s občerstvením nabízejí sladké pečivo typické pro ostrov Rab,
které připomíná malé koblihy.
Četné kavárny, pekárny a občerstvení najdete na pěší zóně za autobusovým nádražím.
Výborné cappuccino vaří v Café
Revelin na Trg Municipium Arba.
Restaurace na Rabu jsou trochu
dražší než je obvyklé, doporučit lze
cenově přijatelnou Pizzeria Mare
v Srednja Ulica.
Dobře (ale o něco dráž) se najíte
také v Konoba Kod Kinesa.
Na náměstí Trg Kristofora můžete
vybraně pojíst v restaurantu
Terasa.

Užitečné informace

!

• Lékařská pomoc: Blato 1,
tel. 051-775165.
• Pošta (7–21h) a banka Riječka
Banka (8–13 h a 14–19 h) jsou na
náměstí Trg Municipium Arba.
• Přístav (pro jachty) Rab:
tel. 051-724023, fax 724229.
• Správa přístavu: vedle turistického informačního centra,
(tel. 051-776122).
• Pojedete-li od Rabu směrem na Kampor hustě osídlenou a zemědělsky
využitou krajinou, překvapí vás za
jednou ze zatáček osaměle stojící
areál kláštera z 15. století. Klášter je
zasvěcen Svaté Eufemiji a je k němu
velmi pěkná procházka z města Rab
podél pobřeží. Na hlavním oltáři si
povšimněte vzácné desetidílné ikony.
• Muzeum, otevřeno 10–12 h a 16–18 h,
vstupné 10 HRK
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Pro oblast severně od Suha Punta je
typické dominantní využití krajiny zemědělskou výrobou. Samotná Suha Punta
tento dojem přerušuje: moderní stavby
tohoto městečka patří k prázdninovému
letovisku, které nabízí celou řadu možností sportovního vyžití jako jsou vodní
lyže, windsurfing, jezdectví, tenis atp. Je
tu také diskotéka a malý přístav.
Celý zalesněný a téměř neobydlený
poloostrov Kalifront je protkán cestami k četným malým zálivům, v nichž se
dá koupat a opalovat (také nudistické
pláže). Jsou tu také upravené turistické stezky (část poloostrova je přírodní
rezervace), sledujte směrovky „Šunkový
záliv“ (opravdu se tak jmenuje!).

Ubytování

p

září 1943 zde byl umístěn koncentrační tábor, v němž italští okupanti věznili 15 000 tzv. „nepřátel státu“, jednalo
se většinou o Židy a Slovince. Dnes je
zde protifašistický památník (směrovky před začátkem obce “Groblje Žrtava
Fašista“, vstup volný).
Samotný Kampor je malá rybářská
vesnička s několika pěknými zálivy ke
koupání, fungují zde dvě potápěčské
základny.

Potápění
• Kron Diving, Kampor 413a, výborná potápěčská základna s příjemnou
restaurací a pěkným ubytováním(tel. 051-776620,
www.kron-diving.com).
• Rab Eko Diving, Kampor 378,
(tel. 051-776671, www.rab-eko.hr).

!

• Hotel Carolina €€€, všechny pokoje mají výhled na moře, cena od 800 HRK, (tel. 051-669100,
fax 669428, carolina@imperial.hr).
• Hotel Eva €€, je tu restaurace, tenisový kurta a přístaviště, (tel. 051-668200, fax 668518,
eva@imperial.hr).
• Suha Punta €€, velmi oblíbený apartmánový areál, Ap. od 75 € za 4 osoby, D od 50 €, (tel. 051-724060,
fax 724562, suhapunta@imperial.hr).

Užitečné informace

Kampor

Tato malá vesnice leží po obou stranách
zálivu Supetarska Draga (vlevo, před
zálivem Donji Supetarska Draga, vpravo Gorni Supetarska Draga). V 11. až

Název obce Kampor (česky tábor) má
neblahé pozadí: od července 1942 do

• Malé nákupní centrum (nepřehlédnutelné) s pekárnou, prodejnou potravin, turistickou agenturou
(ubytování, půjčovna kol). Za nákupním centrem směrem vpravo přes
kopec leží několik malých zálivů,
úzká, zpevněná cesta podél pobřeží
vede až do Donji Supetarska Draga.

Supetarska Draga
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16. století zde stál klášter. Dnes Supetarska Draga láká především milovníky vodních sportů. Je tu malý přístav
(tel. 051-776268, fax 776222) a potápěčská škola (Aqua Sport, tel. 051-776145,
henrik.pljesa@kvarner.net). Možnosti
ubytování v soukromí jsou především
na hlavní ulici.
Pěknější ubytování a stravování nabízí část Donji Supetarska Draga, kde je
zástavba roztroušená v kopcích, velmi
klidné místo.

Tip na výlet

o

Před křižovatkou z Mundanje vede
cesta nahoru (úzká!) k vrcholu Kamenjak (410 m) odkud je úžasný výhled na
město Rab a ke kapličce Sv Petar, kousek před Supetarska Draga (značeno,
směr vpravo).
Ve směru na Lopar, za výjezdem z městečka, je vlevo velké parkoviště s výhledem, určitě tu zastavte – krásný výhled!
Ale samotný záliv dole pod silnicí (přestože je tu vrak trajektu) za návštěvu spíš
nestojí. Pokud jej budete chtít navštívit,
asi o 200 m dál najdete místo k parkování, vpravo pak vede směrem dolů do
zálivu vyšlapaná pěšina.

atrakcí je písečný záliv San Marino (ideální pro děti), v němž je velký kemp.
Tip: na křižovatce na začátku města
(u turistického informačního centra)
jeďte vlevo, asi po 200 m je směrovka Restaurace Madonna, po zpevněné cestě kolem restaurace pokračujte
do lesa až k parkovišti. Odtud se vydejte dál pěšky, rovně, až k ukazateli záliv
„Ciganka“. Velmi pěkná pláž, částečně
nudistická. Do ostatních zálivů v místě se dostanete tak, že na křižovatce u turistického infocentra pojedete
pořád rovně (kostel ve výhledu) uličkou směrem nahoru (značeno).
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• Turistické informační centrum Lopar, na křižovatce na začátku města, po levé straně (tel. 051-775508,
fax 775487, www.lopar.hr).
• Ze soukromých agentur např.
agentura Numero Uno, nabízí ubytování, výlety, výměnu peněz, půjčování aut atd. Najdete ji
nedaleko malého obchodu u odbočky ke kempu (tel. 051-775073,
www.dmmedia.com).

p

Lopar

Ubytování

Lopar je druhé největší město na ostrově
Rab. Nachází se zde přístav trajektů na
Krk. Zdejší obyvatelé žijí z vinařství, pěstování zeleniny a především z turistického ruchu. Každý druhý dům v městečku
nabízí ubytování v soukromí. Hlavní

• San Marino €€€, velký ubytovací komplex, ceny 80–100 €,
(tel. 051-775144, fax 775128, sanmarino@imperial.hr).
• Epario €€€, rodinný hotel s 28 pokoji, stojí kousek vlevo od příjezdu ke

20.7.2009 13:19:39

318

OSTROV RAB
kempu/zálivu San Marino, tak trochu stranou od ruchu letoviska. Je tu
hřiště, posilovna, dětský koutek s hlídáním (tel. 51-777500, fax 777510,
www.epario.net).
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Kempy

c

• AC San Marino €€€, velký kemp se
širokou nabídkou sportovních aktivit, je tu potápěčská základna, půjčují tu vodní lyže, skútry atd., dá se
tu také dobře nakoupit (potraviny,
řeznictví, rybárna), (tel. 051-775133,
fax 775290, www.imperial.hr).

Jídlo a pití

J

U odbočky ke kempu jsou stánky s ovocem a zeleninou, prodávají tu také
grilovaná kuřata, je tu malý obchod
s bankomatem. Občerstvení najdete
v levé části zálivu, jsou tu také hřiště,
stoly na pingpong atd. Několik restaurací je na cestě vedoucí k hotelům (levá
strana zálivu San Marino).

Potápění
• Moby Dick, (tel. 051-775577,
www.moby-dick1.com).
• Široká nabídka vodních sportů je
v areálu kempu a podél pláže u San
Marino.
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