
Takmer všade! Vedeli ste, že Chor-
vátsko má až sedem národných
parkov? Najbližšie, na Istrii, je to

súostrovie Brijuni, pod Alpami lesný masív
Risnjak. Severná Dalmácia sa pýši najčle-
nitejším súostrovím v Stredomorí Kornati.
Severný Velebit je najrozsiahlejší horský
masív Chorvátska a krasová rieka Krka
s vodopádmi vám pripomenie domáci Slo-
venský. Smerom na juh hľadajte národný
park Mljet – ostrov ležiaci juhozápadne od
Dubrovníka. No najkrajší a najznámejší
národný park leží vo vnútrozemí. Nie je
načase konečne navštíviť Plitvické jazerá,
kde sa páčilo aj Vinnetouovi? 
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Plitvické jazerá

KAM ZA PRÍRODNÝMI KRÁSAMI?

NNÁÁŠŠ  TTIIPP  NNAA  ZZÁÁBBAAVVUU::
Hotel Flora Madera***, Vodice 
Neďaleko mesta Šibenik 
ponúka pokoj komplex hotela a viliek
Flora Madera. K štrkovej pláži je len sto
metrov a o zábavu a športové vyžitie sa
postarajú animátori. Navyše sa v blíz-
kosti nachádza najviac národných 
parkov. Ohúri vás Kornati či Krka 
vodopády. Cena od 198 € na osobu 
a týždeň, dieťa do 13 rokov zadarmo.

KAM ZA HISTÓRIOU A KULTÚROU

Len v historických centrách miest spoznáte skutočné Chor-
vátsko. Od Istrie až po južnú Dalmáciu je čo obdivovať. Istrijs-
ké mestečko  Pula je plné lodí a vína, v Rovinji sa to len tak

hemží barmi a krčmičkami. Split v strednej Dalmácii je vystavaný
okolo paláca rímskeho cisára Diokleciána a romantický Dubrovník
v južnej Dalmácii po vojnových konfliktoch opäť rastie do krásy. Na
severe Dalmácie si nenechajte ujsť Zadar, mesto s veľkým prísta-
vom a so štyrmi vstupnými bránami, kde sa zachovali najmä stavby
benátskeho typu. Románsku baziliku Dóm sv. Stošije turisti vyhľa-
dávajú najmä pre mramorový oltár a nádherné fresky. Pôvodný Kos-
tol sv. Trojice je v meste najstarší. Podľa legendy vyrástol na tro-
skách chrámu bohyne Juno, no dnes je v ňom múzeum antiky.
Zadar žije celé leto festivalmi a koncertmi, ulice až do neskorej noci
lemujú pouliční hudobníci. Nezabudnite ochutnať miestne špeciali-
ty ako šunku pršut, ovčí mliečny syr paški či teplý chlieb kruh pod
pekom, podávavaný najmä pri slávnostných príležitostiach.

NNÁÁŠŠ  AALLLL  IINNCCLLUUSSIIVVEE  TTIIPP::
Hotel Donat***, 
Stredisko Borik, Zadar
Zobudí vás vôňa borovicového
parku a deň spríjemnia služby
all inclusive. Ubytovať sa dá aj
v rodinných izbách, deti prene-
cháte animátorom a okrem
leňošenia na pláži sa budete
venovať joge či petangu. Cena
od 231 € na osobu a týždeň, 
1 - 2 deti do 7 rokov zadarmo

KAM S RODINOU?

S lováci, ale aj Chorváti naj-
radšej dovolenkujú na
Makarskej riviére a vedia

prečo. Dlhé štrkové pláže lemujú
borovice, v ktorých tieni sa dá
krásne leňošiť. Strediská Baška
Voda, Makarska, Podgora až po
Gradac ponúkajú okrem ubytova-
cích služieb v hoteloch a apartmá-
noch bohatú zábavu, športové
vyžitie a množstvo výletov. Mesto
Makarska a jeho Makarské leto

niekoľkokrát za sezónu uvádza
Rybársku noc, ľudový festival plný
hudby a ochutnávky rybích špe-
cialít. V polovici augusta zas
objektívy fotoaparátov dostávajú
zabrať pri miestnom Letnom kar-
nevale. Požičajte si bicykle a vy-
dajte sa do pohoria Biokovo nad
Makarskou alebo sa staňte publi-
kom augustového futbalového
zápasu „Chudí a tuční“ (Debeli
i Mršavi).  

NNÁÁŠŠ  TTIIPP  PPRREE  RROODDIINNYY::
Hotel Sunce***, Gradac
Slovenskí animátori zabavia celú rodinu, nechýba
ani obľúbený program pod hlavičkou Planet Fun.
Rôzne typy bazénov môžete striedať s toboga-
nom na blízkej pláži. Cena od 199 € na osobu
a týždeň, 1-2 deti do 7 rokov zadarmo.
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