


N

25 km 20 nm

JJUmagJ(B128)

JJPunatJ(B176)

KRK‑SZIGETJ(B172)

KrkJ(B174) JJ J

JJVrbnikJ(B178)

JJCrikvenicaJ(B158)

DUGIJOTOKJ(B216)

RAB‑SZIGETJ(B180)

PAG‑SZIGETJ(B186)

JJPagJ(B192)

JJMaliJLošinjJ(B198)
JJVeliJLošinjJ(B200)

JJCresJ(B168)

JJRabJ(B184)

JJSupetarskaJDragaJ(B182)

JJSenjJ(B162)

JJNoviJVinodolskiJ(B160)

JJPorečJ(B134)

JJPomerJ(B149)

BRIJUNI‑SZIGETEKJ(B144)
JJPulaJ(B146)

JJNovigradJ(B130)

JJ FuntanaJ(B136)

JJValaltaJ(B138)

JJVrsarJ(B137)

JJRovinjJ(B140)

ISZTRIAJ(B126)

CRES‑SZIGETJ(B166)

OpatijaJ(B150) JJ J
JJRijekaJ(B154)

JJOsorJ(B170)

LOŠINJ‑SZIGETJ(B194)
UNIJEJ(B202)

SUŠAKJ(B202)

AJVELEBIT‑CSATORNAJ(B156)

OLIBJ(B209) SILBAJ(B208)

MOLATJ(B214)

ILOVIKJ(B204)

ISTJ(B211)
VIRJ(B215)

JJNovaljaJ(B190)

JJ ZadarJ(B230)

JJ JKukljicaJ(B227)

JJPrekoJ(B226)

AJKORNÁTOKJ(B244)

JJSukošanJ(B238)

JJBiogradJnaJMoruJ(B240)

JJ JMurterJ(B252) JJBetinaJ(B254)

JJ JezeraJ(B256)
MURTER‑SZIGETJ(B250)

IŽ‑SZIGETJ(B234)

JJPiškeraJ(B248)J

JJSutomišćicaJ(B224)
UGLJAN‑SZIGETJ(B222)

AJŠIBENIKI‑SZIGETVILÁGJ(B268)

ŽUT‑SZIGETJ(B242)

JJSkradinJ(B270)J

JJŠibenikJ(B264)

JJ JVeliJRatJ(B218)

PAŠMAN‑SZIGETJ(B236)

PREMUDAJ(B210)

TELAŠĆICAJ(B220)

AJHORVÁTJADRIAJÉSZAKIJRÉSZE

M

M

M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Jelmagyarázat
SZIGETJvagyJTÁJEGYSÉGJNEVEJ(B204)J–JútikalauzJoldalszáma
JJ VárosnévJ(B230)J–JútikalauzJoldalszáma

MJ Marina

JJČervarJPoratJ(B132)M

JJŠimuniJ(B191)



Hajózzunk
HORVÁTORSzÁGBan

TÚRÁk, kaLanDOk, kIkÖTŐk

Vitorlamester, 2012



Hajózzunk 
HORVÁTORSzÁGBan 
TÚRÁk, kaLanDOk, kIkÖTŐk

Írta : Somos Péter
Térképek:  Landgráf Katalin, Somos Péter, Szalánczi Viktor
Hajózási szaklektor: Aknai Zoltán

Copyright © Somos Péter, 2012

Kiadja a Vitorlamester Kft.
www.vitorlamester.hu
info@vitorlamester.hu
Felelős kiadó a Kft. ügyvezetője

Nyomás és kötés: Séd Nyomda Kft., Szekszárd
www.sednyomda.hu
Felelős vezető: Katona Szilvia

A szerkesztés lezárva: 2012. március 31. 

Minden jog fenntartva. A kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül tilos a könyv egészét vagy bármely részét másolni, 
sokszorosítani, terjeszteni, bármilyen adathordozón rögzíteni és 
tárolni, más kiadványokban vagy az interneten megjeleníteni, 
beleértve az eredeti magyar nyelvű szöveget és annak bármilyen 
nyelvű fordítását is. 

A szerző és a kiadó a könyvben szereplő adatok és információk 
összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal járt el, 
mindazonáltal azok helyességéért felelősséget nem vállal.  
A könyvben szereplő adatok és információk felhasználása során 
keletkező bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért sem a szerző 
sem a kiadó nem vállalja a felelősséget. 
A könyvben szereplő minden térképvázlat csak tájékoztató 
jellegű, azok kiegészítő információkat tartalmaznak,   
navigációs célra nem használhatók!

ISBN 978 963 08 3456 8

www.hajozzunk.hu



Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a közös munkáért, a sok segítségért 
és támogatásért, amit a könyv megalkotásához kaptam. A kézirat gondos 
javítgatásáért, a szövegbe belekerült vadhajtásaim megnyesegetéséért, az 
adatok aprólékos ellenőrzéséért. A cetlikért, ceruzás javításokért, e-mailekért. 
A fáradságot nem kímélő térképrajzolásért. A biztatásért, bátorításért, jó 
szándékú kritikáért. S köszönöm a türelmet és megértést, amiért – sokszor 
más, mások rovására – ennyi időt töltöttem a kézirat mellett.
Magamtól biztosan elkerülte volna a figyelmem egy-egy templom különösen 
szép rózsaablaka, a kis tengerparti település nyári halászünnepe, vagy egy 
távoli szigeten termelt finom borfajta. A közös alkotómunka eredménye, hogy 
mindez belekerült, s így több, teljesebb, értékesebb lett a könyv.

Somos Péter



4 |  4

Tartalomjegyzék
Bevezető	 9

Hogyan olvassuk a könyvet?.................................. 10
Milyen túrákat ajánlunk? ...................................... 10
A könyv felépítése ................................................. 12
Néhány szó az adatokról ....................................... 14
Térképjelek........................................................... 14
Változások ............................................................ 15

Gyakorlati	tanácsok	 18
Mit vigyünk az útra? .............................................. 18
Út a tengerhez ...................................................... 22
Charter tanácsok .................................................. 28
Az Adria időjárása ................................................. 34
Áramlások, árapály ............................................... 40
Térképek, pilotkönyvek ......................................... 40
A horvát nyelv ....................................................... 42
Kisszótár .............................................................. 42

Túrák	 47
1. túra .................................................................. 54
2. túra .................................................................. 56
3. túra .................................................................. 58
4. túra .................................................................. 60
5. túra .................................................................. 62
6. túra .................................................................. 64
7. túra .................................................................. 66
8. túra .................................................................. 68
9. túra .................................................................. 70
10. túra ................................................................ 72
11. túra ................................................................ 75
12. túra ................................................................ 76
13. túra ................................................................ 78
14. túra ................................................................ 80
15. túra ................................................................ 82
16. túra ................................................................ 84
17. túra................................................................. 86
18. túra ................................................................ 88
19. túra ................................................................ 90
20. túra ................................................................ 92
21. túra ................................................................ 94
22. túra ................................................................ 96
23. túra ................................................................ 98
24. túra .............................................................. 100
25. túra .............................................................. 102
26. túra .............................................................. 103
27. túra .............................................................. 104
28. túra .............................................................. 106
29. túra .............................................................. 108
30. túra ...............................................................110
31. túra .............................................................. 113
32. túra ...............................................................116
33. túra .............................................................. 119

Tájak,	szigetek,	kikötők	 123
AZ ISZTRIA 125

Isztria ................................................................. 126
Umag ................................................................. 128
Novigrad ............................................................ 130
Červar Porat ....................................................... 132
Poreč ................................................................. 134
Funtana.............................................................. 136
Vrsar .................................................................. 137
Valalta ............................................................... 138
Rovinj ................................................................. 140
Brijuni‑szigetek .................................................. 144
Pula ................................................................... 146
Pomer ................................................................ 149
Opatija ............................................................... 150

A KVARNER‑RÉGIÓ 153
Rijeka ................................................................ 154
A Velebit‑csatorna .............................................. 156
Crikvenica .......................................................... 158
Novi Vinodolski ................................................... 160
Senj ................................................................... 162
Cres szigete ........................................................ 166
Cres ................................................................... 168
Osor ................................................................... 170
Krk szigete ......................................................... 172
Krk ......................................................................174
Punat ..................................................................176
Vrbnik ................................................................ 178
Rab szigete ........................................................ 180
Supetarska Draga .............................................. 182
Rab .................................................................... 184
Pag szigete ......................................................... 186
Novalja ............................................................... 190
Šimuni ............................................................... 191
Pag .................................................................... 192
Lošinj szigete...................................................... 194
Mali Lošinj.......................................................... 198
Veli Lošinj ........................................................... 200
Unije és Susak .................................................... 202
Ilovik .................................................................. 204
Silba .................................................................. 208
Olib .................................................................... 209
Premuda .............................................................210
Ist .......................................................................211
Molat ..................................................................214
Vir ...................................................................... 215
Dugi Otok ............................................................216
Veli Rat............................................................... 218
Telašćica ............................................................ 220
Ugljan szigete ..................................................... 222
Sutomišćica ....................................................... 224
Preko ................................................................. 226
Kukljica .............................................................. 227
Zadar ................................................................. 230
Iž és Rava szigete ................................................ 234



Tartalomjegyzék | 5 

Pašman szigete .................................................. 236
Sukošan ............................................................. 238
Biograd na Moru ................................................. 240
Žut ..................................................................... 242
A Kornátok ......................................................... 244
Piškera ............................................................... 248
Murter‑sziget ...................................................... 250
Murter ................................................................ 252
Betina ................................................................ 254
Jezera ................................................................. 256
Tribunj ................................................................ 258
Vodice ................................................................ 260

KÖZÉP‑DALMÁCIA 263
Šibenik ............................................................... 264
A šibeniki szigetvilág........................................... 268
Skradin .............................................................. 270
Primošten ............................................................274
Rogoznica .......................................................... 276
Marina ............................................................... 278
Mali és Veli Drvenik ............................................ 279
Trogir .................................................................. 280
Šolta .................................................................. 284
Kaštela............................................................... 286
Split ................................................................... 288

DÉL‑DALMÁCIA 293
Brač szigete ....................................................... 294
Milna ................................................................. 296
Supetar .............................................................. 298
Bol ..................................................................... 300
Hvar szigete ........................................................ 302
Hvar ................................................................... 304
Stari Grad........................................................... 308
Vrboska ...............................................................310
Jelsa .................................................................. 312
Palmižana ...........................................................314
Šćedro, Sušac, Svetac .........................................316
Brela és Baška Voda ........................................... 318

Makarska ........................................................... 320
Vis szigete .......................................................... 322
Vis ...................................................................... 324
Komiža ............................................................... 326
Biševo ................................................................ 329
A Pelješac‑félsziget ............................................ 330
Orebić ................................................................ 332
Ston és Mali Ston ............................................... 334
Lastovo .............................................................. 336
Pasadur.............................................................. 338
Korčula szigete ................................................... 340
Vela Luka ........................................................... 342
Korčula .............................................................. 344
Lumbarda .......................................................... 348
Elafit‑szigetek .................................................... 349
Mljet szigete ....................................................... 350
Polače és Pomena .............................................. 352
Dubrovnik ........................................................... 354
Cavtat ................................................................ 358
Palagruža ........................................................... 360

Érdekességek	 364
Hidak az Adrián .................................................. 364
Világítótornyok ................................................... 366
Benzinkutak ....................................................... 368
Betonbunkerek a parton ..................................... 370
Tengerparti temetők ........................................... 372
Egy rendhagyó térkép ..........................................374
Kódlobogók, morzejelek ..................................... 376
Ha az égre nézünk éjszaka… ............................... 378
Történelem – utcanevekben ................................ 382
A tengerpart konyhája ........................................ 386
A horvát borok .................................................... 392

Index	 396
Helynévmutató ................................................... 396
Képek forrása ..................................................... 399

Tartalomjegyzék | 5 



ajánlás helyett
„Sorra jártam a füstfelhőkbe burkolt, szirénabúgástól és ciklopszkala‑
pálástól hangos nagy kikötőket. Meglátogattam az Adria ósdi városait és 
düledező kastélyait. Kikötöttem elátkozott sziklaöblökben és áldott pálmás 
szigeteken. Csillagok alatt aludtam, tündöklő napfényre ébredtem. És ka‑
landozásaim közepett, mialatt a vadászat, a halászat, a főzés és a nagymo‑
sás apró‑cseprő gondjai foglalkoztattak, egy kissé mindig mámoros voltam 
a szabadság gondolatától és a tenger költészetétől.
Az olimpusi közömbösség, mely a vitorlázó sajka fölött mosolyog: meg‑
nyugtat, fölemel és megtisztít. Az örökké zúgó nagy szimfónia hatása alatt 
megváltoznak fogalmaid az élet értékeiről. Amit nagynak, fontosnak és 
fájdalmasnak láttál, azon mosolyogni tudsz egy csillagos éjszakán. Kicsi 
dolgok pedig megnőnek. A fehér pillangó, mely együgyűen és reménytelenül 
libben húsz mérföldnyire a parttól, az elveszett élet tragikumával hat rád. A 
kecses ív, melyben a halászmadár az árbocod körül suhan, a művészeti tö‑
kéletesség fogalmával ajándékoz meg. A parti ház ablaka, melynek derengő 
fénye éjjel visszatükröződik a fekete vízben, ifjúkori emlékek erejével markol 
a szívedbe. Az esti csillag, mely a távoli szirt fölött fénylik, lázba ejt, mint a 
hieroglifa, mely a teremtés titkát hirdeti.”
(Herczeg Ferenc: Szelek szárnyán, 1905)
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Egy város a legszebb arcát a tenger felől mutatja. Ahogy közelítünk 
felé, a horizonton először csak egy sötét foltot látunk, majd a pára‑
függöny mögül előtűnnek a tornyok, épületek, kapuk, ablakok; a ki‑
kötőben álló hajók, a part menti sétány pálmafái, az ott járkáló, bá‑
mészkodó emberek. Minden egyes újabb részlet fokozza izgalmunkat. 
Találgatjuk, milyen látnivalókat, élményeket, ízeket, illatokat, hangula‑
tokat tartogat nekünk az ismeretlen város. 
 De ugyanilyen izgalmas egy lakatlan sziget, vagy egy kis öböl felé 
közelíteni: már a hajóról elképzeljük a fák árnyékát, a kabócák ciripe‑
lését, a babér illatát, a füge zamatát; vagy a sekély víz utánozhatatlan, 
csillámló kékeszöldjét, a játszadozó halrajokat.
 Horvátországban a szigetekkel együtt több mint 5800 km hosszú 
partszakasz és 67 lakott, valamint további közel 1100 lakatlan sziget, 
szigetecske, zátony, földdarab vár arra, hogy a legszebb arcát mutas‑
sa meg nekünk: hogy hajóval közelítsük meg és fedezzük fel. Vannak 
köztük olyanok, amelyeket szárazföldről is elérhetünk, de a legtöbbre 
csak hajóval jutunk el. 
 S ha hajóval érkezünk, mást, máshogy fogunk és akarunk látni. 
Lehet, hogy csak pár órára, egy éjszakára állunk meg, de így is minél 
több élményt szeretnénk magunkba szívni s emléket magunkkal vinni.
 Könyvünk azoknak szól, akik hajóval járják be a horvát partokat. 
Túraútvonalakat ajánl, elmondja, mit érdemes egy‑egy szigetről, vá‑
rosról tudni s ott kikötve megnézni; hol lehet igazi helyi ízekre találni; 
melyik öblökben lehet a legjobbakat fürdeni. Praktikus tanácsokkal, 
információkkal szolgál hajózással, étellel, itallal, a horvát nyelvvel, 
emberekkel, élettel kapcsolatban. Haszonnal forgatható egy út terve‑
zésekor, de az út során, kikötés előtt és után is.
 Nem helyettesíti a kifejezetten hajósoknak szóló pilotkönyveket, 
térképeket; s nem szól Horvátország azon részeiről sem, amelyek a 
tengerről csak hosszú szárazföldi kirándulással közelíthetők meg. De 
bízunk benne, hogy hű útitársa lesz mindazoknak, akik először vágnak 
neki az Adriának, s azok is találnak benne újdonságokat, érdekessége‑
ket, akik már gyakorlott adriai hajósoknak számítanak.
 Mirno more, azaz békés tengert – szól a horvát halászok tradicio‑
nális köszöntése. Ezzel kívánunk kellemes pihenést, jó szelet, felejthe‑
tetlen élményeket a könyvünk segítségével bebarangolt tájakon.

Bevezető

BaLRa A naplemente felé
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33 túra, 215 nap, összesen mintegy 6500 
tengeri mérföld hajózás. Számokban kife‑
jezve ezekről szólnak a túraleírások. S ezen 
kívül megszámlálhatatlan élményről, átélt ka‑
landról, megcsodálható épített és természeti 
szépségről.
 A túraútvonalakat követve keresztül‑kasul 
bejárhatjuk a horvát Adriát Umagtól Cavtatig, 
a Velebit‑csatornától Palagružáig, a Brijuni 
Nemzeti Parktól a Kornátokig. 
 A túrák legtöbbje a charter‑turnusokhoz 
igazodva 6 napnyi hajózásból áll: a szom‑
bati hajóátvételt követően vasárnap reggel 
indulunk és a következő péntek este térünk 
vissza a kiindulási kikötőbe. Néhány esetben 
már nem bírjuk ki az első estét a kikötőben, 
és nekivágunk: egy rövidebb utat már ekkor 
megteszünk és ezt követi a hatnapos út. 
Gondolunk azokra is, akiknek csak egy rövi‑
debb kiruccanás fér bele az idejükbe, nekik 
ajánlunk néhány 4 napos körutat – egy‑egy 
hosszú hétvégényi hajózást; s ugyanúgy azok‑
ra a szerencsésekre is, akik hosszabb időre is 
el tudnak szakadni a szárazföldtől: számukra 
tartogatjuk kéthetes túrajavaslatainkat. 
 A túrák különböző jellegűek: vannak, ame‑
lyeken elhagyatott szigeteket, Horvátország 
ritkán látogatott részeit járjuk be; másokon 
az ismertebb, turistacélpontnak számító 
városokat, kikötőket keressük fel. Vannak 

olyan napok a túrákon, amelyeken a hajózá‑
sé a nagyobb szerep és a lehető legtöbb időt 
töltjük a vízen, akár 30‑40, vagy még több 
mérföldet teszünk meg; de vannak keve‑
sebb hajózást és több városnézést, pihenést, 
fürdést vagy éppen természetjárást kínáló 
programjavaslatok.
 A napi program összeállításánál fontos 
a változatosság: ha utunk egy szép öböl 
vagy egy kellemes sziget mellett vezet (és 
Horvátországban sok ilyen van!), tudjuk, hogy 
vétek kihagyni egy horgonyon töltött órát. 
Ilyenkor van lehetőség, hogy lehűtsük magun‑
kat a tengervízben, ússzunk, búvárkodjunk, 
kievezzünk a partra, ebédet főzzünk vagy 
csak egyszerűen üljünk és nézzük a vizet. 
De ugyanígy, ha egy kedves kisváros kikötője 
előtt hajózunk, azt tanácsoljuk, álljunk meg 
egy kávéra, egy éttermi ebédre vagy egy rövid 
városnéző sétára.
 S ahogy telik a nap, egyre közelebb ke‑
rülünk az induláskor kitűzött aznapi célállo‑
máshoz. Ha ez egy öböl, horgonyzóhely, köny‑
nyebb dolgunk van, mert csak egy alkalmas, 
más hajóktól kellő távolságra eső helyet kell 
találni, horgonyt dobni és máris átadhatjuk 
magunkat a megérdemelt pihenésnek. Ha 
ez egy kikötő, akkor bízni kell abban, hogy 
van még hely: népszerű marinákba túl későn 
érkezni – különösen főszezonban – azt a ve‑

Könyvünk a bevezetőt követően négy, egy‑
mástól jól elkülöníthető részből áll.
 A Gyakorlati tanácsok fejezetben a horvát‑
országi utazással kapcsolatos legfontosabb 
praktikus tudnivalókat foglaljuk össze, kiegé‑
szítve a hajózáshoz kapcsolódó információk‑
kal (pl. hajóbérlési tudnivalók, időjárás).
 Ezt követi a túrák leírása. A fejezet minden 
oldalának tetején kék csík húzódik végig. 33 
túraútvonalat követhetünk végig, általában 
két‑két, a hosszabb utak esetén három‑há‑
rom oldalon. A túrák szöveges leírása mel‑
lett minden esetben ott találjuk az útvonal 
térképvázlatát és néhány, az út hangulatát, 
látnivalóit illusztráló képet is. A leírások itt tö‑
mörek, de az útvonallal kapcsolatos minden 
fontos információt tartalmaznak.

 Az egyes megállók, városok, kikötők, szi‑
getek, tájegységek részletes útikalauzához 
és térképeihez el kell lapozni a könyv harma‑
dik, zöld fejlécű részéhez (a túraleírásoknál 
kis B szimbólummal jelezzük, hogy az adott 
kikötő leírása hányadik oldalon van). A látni‑
valók, történelmi és művészeti érdekességek 
bemutatása mellett éttermeket, vásárlási 
lehetőségeket is ajánlunk itt, s felsoroljuk a 
településhez kapcsolódó fontos adatokat, 
például a kikötőkapitányság, orvosi rendelő, 
vagy a turistainformáció elérhetőségeit.
 Az útikalauzok után tematikus összeállítá‑
sok, a hajózással, Horvátországgal kapcsola‑
tos érdekességek színesítik a böngészést.
 A könyv végén a földrajzi nevek részletes 
mutatója segíti az eligazodást.

Hogyan olvassuk a könyvet?

Milyen túrákat ajánlunk?
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szélyt rejti magában, hogy már tele van. Ez 
nem tragédia, hanem a hajózás természetes 
velejárója, még ha egy pillanatig bosszantó‑
nak is tűnik. Ha valóban nincs hova kikötni, 
akkor alternatív lehetőség – közeli másik ma‑
rina, városi kikötő, esetleg horgonyzóhely – 
után kell nézni. Azoknál a túráknál, ahol egy 
ilyen helyzetnek komoly esélye van, adunk 
tanácsot, hogy hova mehetünk.
 Ha végül kikötöttünk, akkor kezdődhet a 
vacsora, a környék felfedezése vagy bármi 
más, mi szívünknek‑szánknak‑szemünknek 
ingere. S a megérdemelt éjszakai nyugoda‑
lom után minden kezdődik elölről, indulunk, 
megyünk, megérkezünk – s közben nagyon 
jól érezzük magunkat. 
 Túraútvonalainkat úgy állítottuk össze, 
hogy átlagos időjárási körülmények között 
vitorlással bejárhatóak legyenek, s – hacsak 
pont nem éjszakai hajózás a része a tervnek 
– kora délelőtti indulás mellett estére min‑
dig elérjük aznapi célunkat: egy kikötőt vagy 
horgonyzóhelyet. Természetesen a motoros 
hajók tulajdonosai, bérlői is bátran követhe‑
tik az útvonalakat; mivel ezekkel a hajókkal 
általában gyorsabban lehet haladni és kevés‑
bé vannak az időjárás kezében, ők jobban 
ráérnek reggel elindulni, többet maradhatnak 
a fürdőhelyeken, hamarabb juthatnak el az‑
napi úticéljukhoz, bátrabban tehetnek spon‑
tán kitérőt. Szándékosan sehol nem jelöljük, 
hogy az adott útvonalat mennyi idő alatt le‑
het megtenni, hiszen ez nagyban függ a hajó 
méretétől, képességeitől, saját vérmérsékle‑
tünktől és az időjárástól. Ha jó felől és meg‑
felelő erősséggel fúj a szél, akkor hamarabb, 

ha rossz irányból, vagy csak alig‑alig, akkor 
több időbe telik eljutni célunkhoz. S megint 
más a helyzet, ha vitorlák helyett gépi erővel 
megyünk. Minden túranapnál megjelöljük 
viszont az útvonal hosszát (tengeri mérföld‑
ben). Ez a távolság a térképre berajzolt, közel 
ideális útvonal. Hajóval – különösen vitorlás‑
sal – pontosan ezt az útvonalat nehéz bejár‑
ni, hiszen a szélviszonyok, áramlások, más 
hajók befolyásolják a navigációt. Számítsunk 
tehát arra, hogy a napi megtett út az ideális‑
hoz képest 10‑20 %‑kal biztosan több lesz.
 A túraútvonalak: javaslatok. Kipróbált, 
élményeket, aktív pihenést, érdekessége‑
ket kínáló programok. Ha először hajózunk 
az Adrián, érdemes egy túrát kiválasztani 
és azon a leírtak szerint pontosan végig‑
menni. Ugyanígy, ha korábban pl. csak a 
Kvarner‑régióban hajóztunk és első kirucca‑
násunkat tesszük Dél‑Dalmácia ismeretlen 
vizeire, akkor is sok gondtól és keresgéléstől 
– hol kössünk ki éjszakára, hol strandoljunk 
napközben, mik a kényelmesen bejárható út‑
szakaszok – kímél meg minket, ha az ajánlott 
útvonalat járjuk be.
 De némi helyismerettel és kalandvággyal 
felvértezve ne féljünk kisebb‑nagyobb mó‑
dosításoktól: válasszunk más napközbeni 
megállót, netán éjszakai kikötőt. Vagy – mivel 
túráink körutak, azaz ugyanabba a kikötőbe 
érkezünk meg, ahonnan elindultunk – járjuk 
be visszafelé az utakat. Könyvünk az összes 
jelentős adriai horvát kikötőhöz, városhoz, 
tájegységhez tartalmaz részletes útikalauzt, 
így ha el is térünk a javasolt útvonaltól, nem 
maradunk segítőtárs nélkül.

Első a biztonság!
A hajóúton – sok egyéb tényező mellett – egyre biztosan nincs hatásunk: az időjárásra. 
Könyvünkben részletesen foglalkozunk a horvát Adria időjárásával s azzal, hogyan juthatunk naprakész előrejelzés‑
hez. Figyeljük ezeket a jelentéseket, figyeljük útközben a meteorológiai változásokra utaló jeleket, mert az időjárás 
bármilyen útitervnél nagyobb úr: legyen bármilyen érdekes is a megtervezett útvonal, akarjunk is bármennyire to‑
vábbindulni, ha az időjárás – akár az előrejelzés, akár saját tapasztalásunk alapján – ennek végrehajtását akár egy 
kicsit is veszélyezteti, módosítsunk az útiterven; menjünk másfelé, induljunk később, kössünk ki előbb, vagy aznap 
egyáltalán ne is induljunk el. 

Minden esetben a hajó kapitányának feladata és felelőssége, hogy az összes rendelke-
zésére álló – leírt, hallott vagy megfigyelés útján nyert – információt figyelembe véve ha-
tározza meg az útirányt és cselekedjen a biztonságos hajózás és megérkezés érdekében.
Ne feledjük: az igazi hajós – ha lehetősége van rá – a vihar elvonultát a kikötői kocsmá-
ban várja ki. Tegyünk mi is így, ne kockáztassuk hajónkat s legfőképpen a magunk és 
utasaink testi épségét, akár az életét!
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Egy túra leírása

Fényképek
Kedvcsináló vagy szép emlék – 
attól függően, hogy a túra előtt 
vagy után vagyunk. Lapozzunk 
el a kikötők útikalauzához, és 
még több képet találunk!

a túra egy napja
A túra útvonalának leírásakor az aznapi útszakaszra koncentrálunk; a kikötők, 
szigetek részletes útikalauzát mindig a szövegben megadott oldalra lapozva 
találjuk meg. A túranapok leírása az indulási és célállomás megjelölésével kez‑
dődik, ezután következik az aznapi útvonal hossza tengeri mérföldben, majd 
annak jelzése, hogy az éjszakát hol töltjük: 
M – marinában, T – városi kikötőben, R – egy étterem előtt kikötve (ilyenkor az 
adott étteremben illik vacsorázni), A – horgonyon, N – este nem állunk meg, 
az éjszakát menetben töltjük.
A szövegben alkalmazott további jelölések a következők:
1, 2, 3, stb: Hivatkozás a térképen is jelölt pontokra.
Városnév (B280): A település (sziget, tájegység) részletes leírása a meg‑
adott oldalon van.
(43°45,5′N, 015°20,8′E): Egy pont földrajzi koordinátái.

Térkép
A túrák útvonalát térképen is 
megmutatjuk. A fontos állo‑
másokat – kikötők, horgony‑
zóhelyek, érdekes vagy éppen 
veszélyes helyek – számokkal 
jelöljük, melyekre a szövegben 
is hivatkozunk. A számok a 
túra egyes állomásainak sor‑
rendjét jelölik. A fekete szá‑
mok az éjszakai megállókat, 
a pirosak a napközbeni útpon‑
tokat jelzik.

a túra legfontosabb jellemzői
A zászlók jelzik a túrák nehézségét. Az 1 zászlós túrára megfelelő képe‑
sítéssel bárki elindulhat, a 2 zászlós túrákat a már néhány tengeri úton 
edződött szkippereknek, míg a 3 zászlósakat a tapasztalt hajósoknak 
ajánljuk. Itt látható az is, hogy hány napból áll a túra és a legrövidebb 
úton haladva hány mérföldet hajózunk. 
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Egy kikötő, tájegység bemutatása

Érdekességek
A legfontosabb tudnivalók 
mellett igyekszünk minden 
esetben valami kuriózummal 
is szolgálni: ez lehet egy iro‑
dalmi idézet, vagy egy‑egy he‑
lyi jellegzetes étel, ital, épület 
vagy népszokás részletesebb 
bemutatása.

adatok
A szürke hátterű részben az adott hellyel kapcsolatos legfontosabb ada‑
tokat gyűjtöttük össze. Mindenekelőtt a marina, kikötő vagy horgonyzó‑
hely adatait, a kikötőkapitányság, egészségügyi ellátás, gyógyszertár, 
turistainformáció elérhetőségét. Felsorolunk néhány éttermet, kávézót, 
üzletet, piacot is. Természetesen – főleg a nagyobb települések esetén 
– csak a lehetőségek egy töredékét tudjuk itt szerepeltetni. Ha a könyv‑
ben szereplőnél bővebb választékra vágyunk, utazás előtt vagy alatt tájé‑
kozódjunk az interneten – elsőként érdemes a www.városnév.hr címmel 
próbálkozni, vagy kedvenc keresőnket segítségül hívni.

Segítség a tájékozódáshoz
A kis térkép segíti a gyors tájékozódást. A 
koordinátákkal megadott pont helyét a tér‑
képen lila kereszt jelzi. A kék hátterű részben 
megmutatjuk, hogy a horvát (HHI) és brit 
(BA ‑ British Admiralty, IM ‑ Imray) hajózási 
térképsorozatok melyik lapján találjuk meg a 
szigetet, kikötőt, tájegységet.

Térkép
A térképeken (melyek nem 
helyettesítik a hivatalos 
hajózási térképeket) fel‑
tüntetjük mind a hajózás‑
hoz, mind a szárazföldi 
eligazodáshoz szükséges 
fontos információkat: a 
kikötő‑ és horgonyzóhe‑
lyeket, a világítótornyo‑
kat, néhány éttermet, 
bevásárlási lehetőséget, 
a legfontosabb utakat és 
látnivalókat. 
A térképjelek magyarázata 
a 14. oldalon található.

Útikalauz
Részletes útikalauz, 
mely bemutatja a 
hely látnivalóit, a 
hajóval való megkö‑
zelítés és a kikötés 
fontos tudnivalóit. 
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Könyvünkben rengeteg adatot közlünk. 
Címeket, árakat, vízmélységeket, távolságo‑
kat, telefonszámokat.
 A címeket irányítószám, város, utca‑
név, házszám sorrendben adjuk meg. 
Horvátországban gyakran gyakran találko‑
zunk az utcanév után a bb – bez broja, azaz 
házszám nélküli – rövidítéssel. Ilyenkor az ut‑
cában nekünk kell megkeresnünk a házat.
 Az árakat horvát kunában (HRK) vagy eu‑
róban (EUR) közöljük. A belépődíjakat, étter‑
mi fogyasztásokat egy főre, a kikötői díjakat 
13 méteres (kb. 43 lábas) hajóra és egy éj‑
szakára adjuk meg (esetleg előszezoni/fősze‑
zoni bontásban).
 Ha az adatokhoz mértékegység is társul – 
néhány kivételtől eltekintve – a mindennapi 
életben szokásos mértékegységrendszert 
használjuk: az időt óra‑perc, a vízmélysége‑
ket méterben, a hőmérsékletet Celsius fok‑
ban adjuk meg. 
 Egy fontos kivétel van: a hajózásban meg‑
szokott és praktikus módon a tengeren meg‑
tett útszakaszok hosszát és a távolságokat 
tengeri mérföldben adjuk meg – ezekben az 
esetekben ezt mindig jelöljük, általában az 
angol nautical miles nm rövidítését alkalmaz‑
zuk (s ha a magyar szövegben nem is tesszük 
oda a jelzőt, a mérföld mindig tengeri mérföl‑
det jelent).

 Egy tengeri mérföld az Egyenlítő (és ez‑
által a hosszúsági körök) egy ívpercének 
hosszával, megközelítőleg 1852 méterrel 
egyenlő (vagyis az Egyenlítő hossza 360°∙ 
60' = 21 600 tengeri mérföld, ami 1,852‑vel 
beszorozva megfelel az iskolában tanult kb. 
40 000 kilométernek). A tengeri mérföld a 
hajók (vagy pl. áramlatok) sebességének 
megadásakor is használatos, hiszen az 
1 csomó (knot) 1 nm/h sebességnek (azaz 
1,852 km/h‑nak) felel meg.
 A földrajzi koordinátákat minden esetben 
fok‑perc‑tizedperc formában adjuk meg, a 
megszokott módon elöl a földrajzi szélesség, 
utána a hosszúság (s bár az Adrián minden 
esetben északi szélességen és keleti hosz‑
szúságon vagyunk, az egyértelműség ked‑
véért azt is kiírjuk, a szokásos angol N és E 
rövidítésekkel):

43°45,5′N, 015°20,8′E

Figyelem! Egyes GPS készülékek fok‑tizedfok 
formában írják ki vagy kérik be a koordinátá‑
kat, megint mások fok‑perc‑másodperc alak‑
ban. Ügyeljünk a helyes értelmezésre, hisz a 
fenti pont koordinátái az előbbi alakban 

43,758°N, 015,346°E
míg az utóbbiban 

43°45′30″N, 015°20′48′′E
lennének. 

néhány szó az adatokról

Térképjelek
Marina
Városi kikötő (jachtoknak is)
Kompkikötő, nagyhajók kikötője
Hajódaru; travellift
Kikötőkapitányság
Kikötői határátlépőhely
Üzemanyagkút
Szerviz
Mosoda
Strand
Étterem; kávézó
Élelmiszerbolt; piac
Bank, ATM
Orvos, elsősegélyhely, kórház; gyógyszertár
Posta; telefon
Parkoló
Turistainformáció

Koordinátákkal megadott pont helye
Repülőtér
Autóbusz-; vasút-; taxiállomás
Templom, kápolna; temető
Múzeum
Vár, várrom, műemlék
Turistalátványosság
Kikötőbója
Veszélyes zátony
Világítótorony
Horgonyzóhely
Horgonyozni tilos
Kardinális bóják
Laterális bóják
Izolált veszélybója
Hajóroncs
Kövek
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Bár könyvünket a lehető legnagyobb gondos‑
sággal állítottuk össze, előfordulhat, hogy a 
valóságban nem pont olyannak találunk egy 
várost, egy éttermet, egy kikötőt mint ahogy 
azt a könyv lapjain láttuk – ezeknek a hibák‑
nak egy részét a szerzők, másokat pedig az 
idő múlása okozta.
 Az árak változnak. Bárhol, ahol egy kikö‑
tés, belépődíj vagy bármi egyéb árát meg‑
jelöljük, az a kézirat lezárásakor – 2012 
tavaszán – tudomásunkra jutott összeg; le‑
hetséges, hogy már a könyv megvásárlásá‑
nak pillanatában nem azok az árak érvénye‑
sek. Ugyanakkor az árak összehasonlítására, 
az arányok, nagyságrendek érzékeltetésére 
ezek a számok még akkor is jól használ‑
hatók. Ha pl. egy nemzeti park belépődíja 
5–10 %‑kal magasabb, mint ami a könyvben 
szerepel, feltehetőleg más belépődíjak is 
ugyanilyen arányban nőttek.
 A tengerpart, a kikötők, a városok is vál‑
toznak. A korábban lakatlan öbölbe kikötőt 
építenek, és oda a nyugalmas horgonyzóhely; 
egy ma még jó étterem holnapra bezár, és 
mellette nyílik két új, amit meg sem említünk.
 S természetesen a hajózási körülmények 
is változnak: világítótornyok épülnek, új bójá‑
kat tesznek ki, korábban biztonságos átjárók 
eliszaposodnak. S míg egy korábban jónak 
mondott étteremben elköltött rossz vacsora 
csak egy kellemetlen, de könnyen feledhető 

emlék, úgy a helytelen, hiányos vagy idejét‑
múlt információk a navigációban súlyos bal‑
esetekhez vezethetnek. Ezért nem győzzük 
elégszer hangsúlyozni, hogy a könyvünkben 
közölt térképek, hajózási információk kizá‑
rólag tájékoztató jellegűek, nem helyettesí‑
tik a hivatalos hajózási térképeket és egyéb 
információkat. Soha ne induljunk el hajózni 
hivatalos és aktuális hajózási térkép nél‑
kül és a navigációban mindig azt tekintsük 
mérvadónak!

Változások

Fontos figyelmeztetés 
A könyvben található térképek és térképvázlatok 

kiegészítő információkat tartalmaznak, 
kizárólag tájékoztató jellegűek,

naVIGÁCIóRa nEM aLkaLMaSak!

A hajózás biztonsága érdekében a navigációhoz 
minden esetben a hivatalos és aktuális 

hajózási térképeket használjuk!

Kérjük a Kedves Olvasót, ha a könyvben 
írtak és a való világ között bármi eltérést 
tapasztal, ossza meg velünk! 

Észrevételeiket, javaslataikat weboldalunkon vagy 
e‑mailben várjuk:

www.hajozzunk.hu  
info@hajozzunk.hu 

A kiadás után a Kedves Olvasóktól vagy más módon 
tudomásunkra jutott változásokat a fenti webolda‑
lon folyamatosan közzétesszük.

Segítségüket előre is köszönik a szerzők 
és a könyv többi olvasója!



„Egy felhőcske sem mutatkozott az égen. A tenger valóban oly sima volt, mint 
egy tükör, csak néha‑néha vonult rajta, de csak helyenként s csak úgy, amint 
a reggeli szellő a víz színén tova nyargalt, egy könnyű berzenkedés, a könnyű 
szél érintésétől éppen csak megrezzen a víz tükre, apró habocskák keletkeznek, 
nyomban elsimulnak s szépen lehet látni a szél útját, terjedelmét, mert a víznek 
az a része, mely a szél útján kívül esik, tükröződő, sima marad.
Ilyenkor a tenger felséges valami. Az a fénykör, mely a felkelő napot megelőzi, 
mind magasabbra, magasabbra emelkedve, végre befutja az egész égboltoza‑
tot, sárgás, majd rózsás színvegyületeivel festi a víztükröt, azután felkel a nap s 
az első sugár, mely a naptányér felbukó legszéléről menekülve a tenger színét 
éri, valami leírhatatlan szép fényjátékot varázsol elő. Úgy, mint a tenger lélegzik, 
a könnyű szél itt‑ott felberzenti s a hajó is, bár kis körben, de mégis mozgásba 
hozza a vizet, ez csillogni kezd, a csillogás a nap kibontakozásához képest nőt‑
tön‑nő, míg végre is a nap teljes képe rászáll a tengerre s az égről, vízről egyaránt 
szórja vakító fényözönét.
A nap a dalmát vidéken a szárazföld felől kel s a tengerbe áldozik; amikor első 
sugarai már a tenger színén villognak, a sziklás, meredek, szakadozott partok 
még árnyékban nyugodnak; a partrészek körrajzai ilyenkor határozatlanok, 
elmosódnak s egy sajátságos ólomszürke szín az uralkodó; de amikor azután 
teljesen megvirradt, a nap felemelkedett, az a szürke szín eltűnik, a körrajzok 
kiélesednek s feltárul szemünk előtt ez a pompás változatos kép, amelyet a dal‑
mát partok nyújtanak, amellyel a szem sohasem tud betelni.”
(Herman Ottó: A tenger színén, 1877)
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Ha hajózni indulunk, sok tekintetben ugyan‑
úgy kell készülni, mint egy hagyományos nya‑
ralásra. De sok minden mégis más: egy szál‑
lodában nem kell azon gondolkodni, hogyan 
fogunk eljutni a közös zuhanyzóig; általában 
a reggeliről és a takarításról sem nekünk 
kell gondoskodnunk. És a hajóscipő olyankor 
eszünkbe sem jut…
 A sokadik hajóútra már mindenki jól kipró‑
bált listával készül s hamar összecsomagol. 
Ezek a listák több út tapasztalata alapján, 
gyakran saját kárunkon tanulva finomodnak, 
alakulnak: mi az, ami kellett volna mégis, mi 
az, ami csak a helyet foglalta; hogyan tudnám 
legközelebb okosabban összeválogatni, mit 
vigyek. Természetesen kinek‑kinek más lesz 
az ideális listája – mi itt néhány ötletet, kis 
segítséget adunk.
 A lista összeállításánál induljunk ki abból, 
hogy a hajón minden van, ami a hajózáshoz 
kell, így itt csak a mindennapi élethez szük‑
séges felszereléseket soroljuk fel – a hajó 
kezeléséhez, működtetéséhez szükséges dol‑
gokat (pl. kötelek, tartalék izzólámpák, alkat‑
részek, stb.) nem.
 A bérelhető hajókon az alább felsoroltakat 
általában alapfelszerelésként adják:
 ▪ Fejenként egy párna (de fejenként tényleg 

csak egy és általában az is kicsi – ha vala‑
ki csak a saját kispárnáján tud jót aludni, 
hozza el!) + párnahuzat + takaró (vékony 
paplan / pokróc) + huzat + lepedő. 

 ▪ Tányérok, bögrék, poharak, evőeszközök.
 ▪ Lábasok, konyhakés, merőkanál, serpe‑

nyő, dugóhúzó, sörnyitó.

A konyhai felszerelések helyenként hiányo‑
sak, ezzel kapcsolatban egy‑két tipp, hogy 
mit érdemes becsomagolni:
 ▪ Kávéfőző (ha valaki instant kávé helyett 

jobbra vágyik) – van olyan hajó, amelyiken 
megtaláljuk, másokon nem, így ha akad 
otthon egy „kotyogó”, és elfér a táskában, 
érdemes betenni.

 ▪ Röviditalos pohár (kupica) – szintén van 
olyan hajó ahol van, de néha hiányzik ez 
az alapfelszerelés. Egy hordozható szett 
mindig jól jön!

 ▪ Egy bicskát (akár svájci, akár nem) bizto‑
san nem felesleges elhozni.

Személyes használatra
Ruházat
 ▪ Alsóneműk – a meleg miatt célszerű a pa‑

mut alapanyagúak közül válogatni.
 ▪ Pólók: lehetőleg világos színűek legyenek 

és maximum annyit érdemes hozni, ahány 
napra megyünk, hiszen a hajón ugyanazt 
többször is felvehetjük.

Mit vigyünk az útra?
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 ▪ Sort, rövidnadrág.
 ▪ Hosszúnadrág: július‑augusztusban na‑

gyon balszerencsésnek kell lenni ahhoz, 
hogy szükség legyen rá; elő‑ és utószezon‑
ban azonban hűvösek az esték.

 ▪ Tréningruha, pulóver.
 ▪ Zokni – tapasztalat szerint nem fogy be‑

lőle sok (csak ha hideg van), néhány pár 
elegendő.

 ▪ Fürdőruha – ebből akár többet is érdemes.
 ▪ Utcai cipő, szandál.
 ▪ Papucs – olyan, ami bírja a vizet, s el lehet 

menni benne zuhanyozni.
 ▪ Alvóruha, pizsama – a csipkehálóing nem 

ajánlott!
 ▪ Sapka – a Nap ellen.
 ▪ Esőkabát.
 ▪ Viharruha – ha ilyen nincs, vízálló dzseki 

és/vagy esőkabát.
 ▪ Hajóscipő – de helyette sima, jól tapadó, 

lehetőleg világos talpú tornacipő vagy bár‑
milyen más lábbeli is megteszi.

Tisztálkodáshoz
 ▪ Tusfürdő, fogkrém, fogkefe, borotva, fésű s 

minden egyéb, amitől higiénikusnak érez‑
hetjük magunkat (bár a francia parfüm 
illatát hamar elviszi a sós tengeri szél…).

 ▪ Neszesszer, melybe az összes fenti 
tisztálkodóeszköz belefér.

 ▪ Törölköző – célszerűen legalább kettő.
Egyebek
 ▪ Napszemüveg nyakbaakasztóval (ne es‑

sen a vízbe, ha lehajolunk).
 ▪ Naptej, testápoló, napozás utáni balzsam 

(és valamilyen szer az esetleges leégés 
kezelésére is).

 ▪ Papírzsebkendő.
 ▪ Elektromos eszközökhöz (pl. telefon) töltő.
 ▪ Olvasnivaló.
 ▪ Az esetleg rendszeresen szedett gyógysze‑

rek, vitaminok.
 ▪ Strandlabda, búvárszemüveg.

Mindezeket a felszerelési tárgyakat puha falú 
sporttáskába érdemes betenni, ami jól bírja 
a gyűrődést és a sokszori ide‑oda pakolást. A 
bőröndöket nehéz jól elhelyezni a hajón, így 
a hagyományos utazókoffereket lehetőleg 
hagyjuk otthon. Számítsunk arra is, hogy a ra‑
kodási lehetőségek korlátozottak, azaz nem 
tudunk majd mindent kipakolni és szekrény‑
ben, polcon, tárolórekeszekben elhelyezni. 

Személyes tárgyaink tekintetében készüljünk 
arra, hogy az út folyamán a „táskából fogunk 
élni”, s ennek megfelelő sorrendben, a gyak‑
ran vagy először használatos tárgyakat rakjuk 
legfelülre.
 Az örök utazási jótanács a hajózásra talán 
még inkább igaz: ne vigyünk túl sok csoma‑
got, csak a legszükségesebb tárgyakat!

A hajó teljes legénységének
A hajózás közösségi tevékenység, így utazás 
előtt a közös használatú tárgyak kérdését 
is meg kell vitatni az útitársakkal. Ugyanúgy 
megállapodás kérdése, hogy az étkezése‑
ket hogyan oldjuk meg az út során: az étter‑
meket, vagy a hajó konyhájában való sür‑
gés‑forgást preferáljuk; a reggelikhez és a 
napközbeni létfenntartáshoz szükséges éte‑
leket‑italokat inkább helyben szerezzük be, 
vagy amit lehet, itthonról viszünk.
 Kinek‑kinek legyen ez egyéni dönté‑
se, nincs jó vagy rossz megoldás. S tény‑
leg van lehetőség a választásra, hiszen 
Horvátországban is kapható minden, amire 
szükségünk lehet. Az árakban sincsenek 
nagyságrendi eltérések – bár tény, hogy a 
turisták által gyakran látogatott helyeken 

BALRA FENT Ez a bőrönd a parton marad…
BALRA LENT Ritka, ha csak ennyi a csomag
JOBBRA Ha kicsi a táska, az sem baj
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olykor magasabbra szökhetnek az árak. 
Természetesen ezeket a döntéseket befolyá‑
solják többek között a horvát vámszabályok 
is (saját igényeinkről, szállítóeszközeink befo‑
gadóképességéről nem is beszélve) – ezekről 
(pontosabban ezek 2012‑es állapotáról) ké‑
sőbb rövid összefoglalót adunk.
 Következzen tehát a lista, hogy mire lehet 
szükség a hajón:
 ▪ wc‑papír
 ▪ szemeteszsák
 ▪ papírtörlő
 ▪ papírszalvéta
 ▪ alufólia
 ▪ mosogatószer
 ▪ mosogatószivacs
 ▪ gyufa
 ▪ konyharuha
 ▪ zseblámpa
 ▪ papír, toll, kártya, egyéb játékok
 ▪ gyógyszerek (pl. fájdalomcsillapítók, ten‑

geribetegség‑elleni szerek), ragtapaszok. 
A hajókon kötelező felszerelés az elsőse‑
gélydoboz, de ebben gyógyszerek nincse‑
nek; s néhány ragtapasz, kisebb kötszer 
jó, ha mindig kéznél van.

És mit fogunk enni‑inni?
A táskáink tele vannak s mi magunk is útra 
készek vagyunk; már csak a kapitány és a 
legénység ellátásáról kell gondoskodnunk. 
Következzen itt egy alap‑bevásárlólista – a 
rajta lévő dolgokat akár itthon, akár egy 
horvát szupermarketben vagy piacon is 
beszerezhetjük:

 ▪ kenyér, péksütemény
 ▪ tej
 ▪ sajt
 ▪ vaj
 ▪ zöldségek (paradicsom, paprika, stb.)
 ▪ felvágott – ha valaki az igazi hazai kolbász 

ízére vágyik, akkor itthonról vigyen ilyet
 ▪ tészta (spagetti vagy hasonló)
 ▪ tojás
 ▪ krumpli
 ▪ hagyma
 ▪ konzervek
 ▪ ásványvíz, üdítő
 ▪ sör, bor, rövidital
 ▪ keksz (édes, sós), egyéb rágcsálnivaló
 ▪ csokoládé
 ▪ kávé
 ▪ tea
 ▪ cukor
 ▪ méz
 ▪ mustár, torma, ketchup, majonéz
 ▪ só, bors, fűszerek

A fenti lista természetesen csak egy kiindu‑
lás, amit ki‑ki maga tovább alakíthat. 
 Ha a Kedves Olvasónak van egy jól be‑
vált bevásárlólistája, küldje el nekünk az 
info@hajozzunk.hu e‑mail címre – a legjobb 
listákat (természetesen a forrás megjelölé‑
sével) közzétesszük weboldalunkon vagy a 
könyv következő kiadásaiban.

Bevásárlás Horvátországban
Ha úgy döntünk, hogy az élelmiszereket 
helyben szerezzük be – friss zöldség, gyü‑
mölcs, kenyér, tejtermékek esetén nincs is 
nagyon más választásunk – nagy meglepe‑
tések nem érnek: az üzletek színvonala eléri 
az Európában megszokott szintet, az ismert 

LENT A gyümölcskínálatban sem fogunk csalódni 
JOBBRA FENT Dalmát halpiac
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nemzetközi márkákat itt is megtaláljuk, s a 
palettát színesítik a horvát termékek.
 Ha van lehetőségünk, menjünk piacra! 
Gyümölcsből, zöldségből, s – ami számunk‑
ra először szokatlan – a tenger élővilágának 
széles választékából bőségesen bevásárolha‑
tunk; némi horvát nyelvtudás itt sokat segít, 
hiszen az árusok legtöbbje semmilyen más 
nyelven nem beszél, de a kézzel‑lábbal való 
kommunikáció is jól működik.
 Halakat és egyéb tengeri élőlényeket vá‑
sárolhatunk közvetlenül a halászoktól is; 
keressük a reggelente a kikötőbe visszatérő 
halászhajókat – a frissességgel ilyenkor biz‑
tosan nincs probléma.
 Kenyérfélék, péksütemények – mint pél‑
dául a feltétlenül megkóstolandó specialitás, 
a burek – beszerzésére a legkisebb helyeken 
is megtalálható pékségeket javasoljuk.
 Indulás előtti nagybevásárlásra jól bevál‑
tak a Getro üzletlánc nagyáruházai – ilyenből 
Horvátországban is csak néhány van (Umag, 
Pula, Rijeka, Zadar, Split/Kaštela, Dubrovnik). 
Sokkal több helyen találunk viszont Konzum, 
Plodine vagy CBA szupermarketeket vagy ki‑
sebb üzleteket. Sok marina területén műkö‑
dik kis – olykor nem is önkiszolgáló – vegyes‑

bolt; ezek választéka általában kisebb, áraik 
viszont magasabbak. Gyakran mégis ezek je‑
lentik az ideális megoldást, lévén közel van‑
nak – az indulás előtti nagyobb beszerzése‑
ket viszont érdemes máshol intézni.
 S hogy milyen horvát specialitásokat ér‑
demes ezekben az üzletekben vásárolni, azt 
a 386. oldaltól kezdődő részben részletesen is 
bemutatjuk.

Horvát vámelőírások
A 2012 tavaszán érvényes szabályok szerint vámmen‑
tesen vihető be Horvátországba 1000 kunának meg‑
felelő árumennyiség. Ezen felül nem kell vámot fizetni 
200 db cigaretta, 1 liter égetett szesz, 2 liter bor vagy 
likőr, 50 gramm parfüm és 250 ml kölnivíz után. 
A 17 évnél fiatalabb turisták dohány‑ és al‑
koholtartalmú termékek esetében nem 
vehetik igénybe a vámkedvezményt. 
A 300 és 5000 kuna közötti értékű 
vámáru esetében a különböző tí‑
pusú termékek után egységesen 
10% vámot és 22% ÁFÁ‑t kell 
fizetni. 5000 kuna feletti érték 
esetén az áruk után a vámtarifa 
táblázat szerint kell vámot fizetni. 
Személyenként maximum 15 000 
kunát lehet Horvátországból kivinni 
100 kunás címletekben, banki igazolás 
felmutatásával. 40 000 kunánál (kb. 5000 euró) 
nagyobb értékű külföldi valuta bevitele esetén azt a ha‑
táron be kell jelenteni. 
Tilos továbbá nyers húst, tejterméket, tojást, házi 
kolbászt és sonkát, növényi eredetű élelmiszereket, 
zöldséget, gyümölcsöt és előre lefőzött húsételeket be‑

vinni Horvátországba. Téliszalámiból és hasonló tartós 
hústermékből, valamint kemény sajtból személyenként 
összesen 1 kg vihető át a határon.
A fenti szigorú szabályokon a 2009‑es szezon előtt né‑
mileg enyhítettek, azóta az uniós tagállamokból érke‑

zők feltétel nélkül vihetnek be Horvátországba 
10 kilogrammnak megfelelő húst, húsárut 

vagy tejterméket, tejet. Nemcsak uni‑
ós, hanem bármilyen más országból 

érkezőknél lehet 20 kg friss, szárí‑
tott, főtt, marinált vagy füstölt hal 
és egyes kagylófélék. Bármely 
országból, korlátlan mennyiség‑
ben lehet Horvátországba vinni 

kenyeret, süteményeket, kekszet, 
cukrásztermékeket, és édességeket, 

amelyekben nincs hús. 
Mivel a szabályok gyakran változhat‑

nak, érdemes utazás előtt tájékozódni, 
pl. a horvát vámhatóság hivatalos weboldalán 

(www.carina.hr). Természetesen minden szabály annyit 
ér, amennyire betartatják – erre vonatkozóan szemé‑
lyes tapasztalat, hogy a horvát vámosok szívesen nézik 
meg a kocsik csomagtartóját, így érdemes a szabályo‑
kat a lehetőség szerint betartani!

CARINA
DOUANE
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Út a tengerhez
A Magyarországról ill. Európából hajózni indu‑
lók többsége autóval jut el az adriai kikötőkig. 
De a közeli országokból érkezőkön kívül nem 
egy – vállalkozó kedvű tulajdonossal bíró 
– svéd‑ vagy brit rendszámú autót is látni a 
marinák parkolóiban. Az autón kívül termé‑
szetesen érkezhetünk repülővel vagy vonattal 
is, ám a kikötőbe vezető út utolsó szakaszát 
mindenképpen közúton kell megtennünk.

Közúton
A 21. század első évtizedében szinte hónap‑
ról‑hónapra nőtt a horvátországi autópályák 
száma és hossza. Évről‑évre több tíz, olykor 
száz kilométer új autópálya épült, sűrűn tar‑
kítva völgyhidakkal, alagutakkal. Könyvünk 
írásakor Magyarországról, Szlovéniából és 
Szerbiából a határátlépéstől kezdve autópá‑
lyán folytathatjuk utunkat, s szinte minden 
adriai kikötő csak néhány kilométernyire van 
a legközelebbi letérőtől. Egyedül az ország 
legdélebbi részei felé autózóknak kell hosz‑
szabb országúti szakaszra számítaniuk, de 
egy‑két éven belül odáig is elér a sztráda.

 Az autópályák a zágrábi körgyűrű kivételé‑
vel mindenütt fizetősek; a felhajtáskor az au‑
tomatából húzott jegyet a pálya elhagyásakor, 
a fizetőkapunál kell kifizetni, a díj a megtett 
úttal arányos. Kivétel ez alól az alakja miatt 
„Isztriai Ipszilonnak” nevezett A8/A9 autópá‑
lya, amelynek két végén – az Učka‑alagútnál 
és a Mirna‑hídnál – van csak kapu, ahol fix 
összeget kell fizetni. Az autópályaszakasz tel‑
jes befejezése után itt is bevezetik a megtett 
út alapján fizetendő díjat.
 Fizetni készpénzzel (kunával vagy euróval) 
és bankkártyával lehet. A gyakori látogatók‑
nak érdemes megfontolni az elektronikus 
díjfizetést – ennek rövidítése az ENC, melyet 
a fizetőkapuknál kijelölt (és csak az elektro‑
nikusan fizetőknek igénybe vehető) sávok fö‑
lötti táblákon látunk – mely a kedvezményes 
díj mellett kevesebb sorban állást és gyor‑
sabb áthaladást biztosít. Igaz, ehhez néhány 
száz kunányi díjat előre ki kell fizetni, melyet 
a feltöltőkártyás mobiltelefonhoz hasonlóan 
később felhasználhatunk; ha pedig elfogyott 
az egyenleg, újból feltölthetjük. A díjfizetés‑

Autópályadíjak
A lenti felsorolás a tengerhez vezető út legjellemzőbb 
szakaszainak díjait mutatja. Minden feltüntetett díj az 
ún. I kategóriára vonatkozik, ami max. 1,9 m magas 
személygépkocsit jelent. Az ennél magasabb, vagy 
utánfutót húzó személyautók kb. másfélszer, a teher‑
autók, autóbuszok közel háromszor magasabb díjat 
fizetnek; a motorkerékpárok díja a személyautókénak 
kb. 50‑60%‑a:
Goričan (Letenye, M7) – Zágráb: 36 HRK
Lipovac (Szerbia) – Zágráb: 96 HRK
Takošćan (Szlovénia) – Zágráb: 27 HRK
Zágráb – Bošiljevo (A1‑A6 elágazás): 27 HRK
Zágráb – Oštrovica (Krk): 49 HRK
Zágráb – Rijeka: 60 HRK
Zágráb – Zadar: 105 HRK
Zágráb – Benkovac (Sukošan, Biograd):117 HRK
Zágráb – Pirovac (Murter, Vodice, Tribunj): 126 HRK
Zágráb – Šibenik: 134 HRK
Zágráb – Prgomet (Kaštela): 146 HRK
Zágráb – Dugopolje (Split): 157 HRK
Zágráb – Vrgorac (az A1 autópálya vége): 191 HRK
Bár a díjak évek óta változatlanok, érdemes indulás 
előtt tájékozódni a horvát autópályakezelő hivatalos 
weboldalán (www.hac.hr).
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hez szükséges készülék a fizetőkapuknál 
vásárolható.
 Az autópályák használata nem olcsó, 
de az utak és a pihenőhelyek színvonala és 
a sokkal gyorsabb haladás miatt célszerű 
ezeket választani. Mivel könyvünk olvasói 
inkább a hajózásért, mint az autós kaland‑
túrákért érkeznek Horvátországba, az egyéb 
– hegyre fel‑hegyről le kanyargó, vagy pl. a 
Magyarországról Bosznia‑Hercegovinán ke‑
resztül vezető s távolságban valóban kisebb, 
ámde időben legalább másfélszer‑kétszer 
hosszabb – utakat itt nem is említjük.
 Az autópályák mellett sűrűn találunk pi‑
henőhelyeket, éttermeket és benzinkutakat. 
A legújabban átadott szakaszokon azonban 
számítsunk arra, hogy ezek még csak most 
épülnek. Külön említést érdemel a skradini 
pihenő, ahonnan új látószögből, a magas‑

ból csodálhatjuk meg a viaduktot, a város‑
kát és a kikötőt, hajóstúráink egyik kedvelt 
célpontját.
 Isztria kapujában az Učka‑hegy alatt egy 
5 km‑es alagúton át vezet az út. Dalmácia 
felé – a sok rövidebb mellett – két különösen 
hosszú alagúton, a Mala Kapelán és a Sveti 
Rokon hajtunk át – mindkettő közel 6 km 
hosszú. 2009‑ig főszezonban szombatonként 
itt mindkét irányban hosszú sorok kígyóztak, 
mert mindkét alagútnak csak egyik vágata 
volt készen; azóta viszont mindkét alagúton 
2x2 sávban autózhatunk. Sveti Rok különö‑
sen kedves nekünk, hajósoknak: az alagút 
után, a magasból lefelé kanyargó szerpentin‑
ről látjuk meg először a tengert.

BALRA KÖZÉPEN Fizetőkapu…
BALRA LENT …és alagút bejárata az autópályán
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 Horvátországban a közlekedési sza‑
bályok az Európában megszokottak. 
Személygépkocsiknak – ha nincs más korlá‑
tozó tábla – lakott területen belül 50, ország‑
úton 80, autóúton 100, autópályán pedig 
130 km/h a megengedett sebesség; ezt a 
rendőrök gyakran ellenőrzik s szigorúan bír‑
ságolnak. Különösen figyeljünk autópályán a 
fizetőkapuk előtt, a folyamatosan csökkenő 
sebességhatárt jelző táblákra! Biztonsági 
öv nélkül vagy telefonálás közben vezetni is 
veszélyes – s nemcsak testi épségünkre, de 
rendőrbe botolva a pénztárcánkra is.
 A közúti közlekedés másik módja, ha au‑
tóbuszra szállunk. Távolsági autóbuszokkal 
szinte minden település elérhető, és a nem‑
zetközi forgalomban is több tengerparti nagy‑
városba vannak közvetlen járatok. Helyi já‑
ratok a nagyobb településeken – Rijekában, 
Zadarban, Splitben, Dubrovnikban – közle‑
kednek. A viteldíjak átlagosak, jegyet általá‑
ban a buszvezetőnél is tudunk vásárolni.

Vasúton
Horvátország több európai országgal közvet‑
len vasúti összeköttetésben áll, a vonatok 
legtöbbje Zágrábig közlekedik. Budapestről 
naponta több közvetlen járat is indul ide, de 
a nyári szezonban Splitbe is átszállás nélkül 
utazhatunk. A horvát vasúthálózat nem túl 
sűrű, sok városba egyáltalán nem tudunk vo‑
nattal eljutni.

Levegőben
Nagyobb nemzetközi repülőtere Zágrábnak, 
Splitnek, Dubrovniknak, Zadarnak, Pulának, 
Rijekának és Eszéknek van, de kisebb légiki‑
kötőt találunk Brač és Lošinj szigetén is.

 Az Európa nagyvárosaiból és a tenge‑
rentúlról érkező menetrendszerinti gépek 
elsősorban Zágrábban, Zadarban, Splitben 
vagy Dubrovnikban szállnak le. A tengerpar‑
ti repterekre nyáron sok charter‑ és fapados 
járat is érkezik. Érdemes időben utánanéz‑
ni a lehetőségeknek, hogy megtaláljuk az 
úticélunknak, időbeosztásunknak, pénztár‑
cánknak legmegfelelőbbet.
 A horvát nemzeti légitársaság, a Croatia 
Airlines belföldi járatokat is üzemeltet, zágrá‑
bi érkezés után ezekkel is eljuthatunk a ten‑
gerhez közeli repterekre.
 Repülős út esetén fordítsunk különös gon‑
dot a csomagolásra: figyeljünk a súlykorláto‑
zásra, és arra, hogy míg a hajón a puha falú, 
összehajtható táskák praktikusak, addig az 
ilyen csomagok feladott poggyászként köny‑
nyebben sérülnek. 

Át a szigetekre
Érkezzünk bármilyen módon is Horvát‑
országba, ha indulási kikötőnk valamelyik 
szigeten van, hátravan még az odajutás. Krk, 
Pag, Vir, Murter vagy Čiovo esetén ezt száraz 
lábbal megtehetjük, de a többi szigetre már 
csak komppal kelhetünk át.
 A legtöbb járatot a Jadrolinija üzemelteti. 
Hajóik 2012‑ben az alábbi viszonylatokban 
közlekedtek:
 ▪ Valbiska (Krk) – Merag (Cres) 
 ▪ Brestova – Porozina (Cres) 
 ▪ Prizna – Žigljen (Pag)
 ▪ Mali Lošinj – Srakane Vele – Unije – Ilovik 

– Susak 

LENT Indul a komp…
A KÖVETKEZő OLdALON A „régi” Maslenica‑híd
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 ▪ Rijeka – Cres – Martinšćica (Cres) – Unije 
– Susak – Ilovik – Mali Lošinj 

 ▪ Rijeka – Rab – Novalja (Pag)
 ▪ Zadar – Preko (Ugljan) 
 ▪ Biograd – Tkon (Pašman) 
 ▪ Zadar – Brbinj (Dugi otok) 
 ▪ Zadar – Sali – Zaglav (Dugi otok) 
 ▪ Zadar – Ist – Olib – Silba – Premuda – 

Mali Lošinj 
 ▪ Zadar – Iž – Rava 
 ▪ Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist 
 ▪ Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – 

Molat – Ist 
 ▪ Zadar – Bršanj (Iž) – Rava – Mala Rava
 ▪ Šibenik – Zlarin – Prvić Luka – Šepurine 

– Vodice 
 ▪ Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje
 ▪ Split – Supetar (Brač) 
 ▪ Makarska – Sumartin (Brač) 
 ▪ Split – Stari Grad (Hvar) 
 ▪ Drvenik – Sućuraj (Hvar) 
 ▪ Split – Bol (Brač) – Jelsa (Hvar) 
 ▪ Split – Milna (Brač) – Hvar 
 ▪ Split – Rogač (Šolta) 
 ▪ Split – Vis
 ▪ Split – Vela Luka (Korčula) – Ubli (Lastovo)
 ▪ Orebić – Dominče (Korčula) 

 ▪ Ploče – Trpanj (Pelješac) 
 ▪ Split – Trogir – Seget Donji – Drvenik Mali 

– Drvenik Veli 
 ▪ Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ 

(Šipan) – Šipanska Luka
 ▪ Dubrovnik – Suđurađ (Šipan) 
 ▪ Prapratno (Pelješac) – Sobra (Mljet) 

 A viszonylatok többségén autóskomp 
közlekedik, de bizonyos útvonalakon csak 
személyeket szállító hajók vagy gyorsjára‑
tú katamaránok. Indulás előtt mindenképp 
ellenőrizzük a Jadrolinija honlapján a járat 
típusát, az indulási és érkezési időpontokat. 
A honlapon a jegyet is megvásárolhatjuk elő‑
vételben. Július‑augusztusban, s különösen 
a turnusváltó szombati napokon számítsunk 
hosszú sorban állásra és komoly zsúfoltságra.
 A szigetekre közlekedő kompok mel‑
lett Olaszország felé Zadar–Ancona, Split–
Ancona/Pescara, Dubrovnik–Bari útvonalon 
közlekednek Jadrolinija‑átkelőhajók, valamint 
rendszeresen indul a Rijeka–Zadar–Split–
Dubrovnik–Bari járat is. 
 Ezeken felül több olasz komptársaságnak 
is vannak járatai Velence és Isztria, valamint 
a dalmát városok és az Adria‑parti olasz tele‑
pülések között.

Kis földrajz – rendszámokban
Horvátország nagyobb városainak nevét az országuta‑
kat, utcákat járva is megtanulhatjuk. Elég csak az au‑
tók rendszámát figyelni, amelynek első két betűje utal 
a kiadás helyére. A tengerparton a PU, RI, ZD, ST, MA 
és DU‑val kezdődő táblákkal találkozunk a legtöbbet.
BJ ‑ Bjelovar
BM ‑ Beli Manastir
ČK ‑ Čakovec (Csáktornya)
DA ‑ Daruvar
DE ‑ Delnice
DJ ‑ Djakovo
DU ‑ Dubrovnik
GS ‑ Gospić
IM ‑ Imotski
KA ‑ Karlovac
KC ‑ Koprivnica
KR ‑ Krapina
KT ‑ Kutina
KŽ ‑ Križevci
MA ‑ Makarska
NA ‑ Našice
NG ‑ Nova Gradiška
OG ‑ Ogulin

OS ‑ Osijek (Eszék)
PS ‑ (Podravska) Slatina
PU ‑ Pula
PŽ‑ Požega
RI ‑ Rijeka (Fiume)
SB ‑ Slavonski Brod
ŠI ‑ Šibenik
SK ‑ Sisak
SL ‑ Slatina
ST ‑ Split
TK ‑ (Titova) Korenica
VK ‑ Vinkovci
VT ‑ Virovitica (Verőce)
VU ‑ Vukovar
VŽ ‑ Varaždin (Varasd)
ZD ‑ Zadar
ZG ‑ Zagreb (Zágráb)
ŽU ‑ Županja

Rendőrség tel: 92, 112
Mentők tel: 94
Tűzoltóság tel: 93
Közúti segélyszolgálat (éjjel‑nappal) tel: +385 1 1987.
Horvát Autóklub (HAK) 10010 Zagreb, Avenija Dubrovnik 44, tel: 
+385 16 611 999, e‑mail: hak@hak.hr, web: www.hak.hr.
Horvát Autópályakezelő 10010 Zagreb, Širolina 4, tel: +385 14 
694 444, e‑mail: info@hac.hr, web: www.hac.hr.
Croatia Airlines 10010 Zagreb, Bani 75b, tel: +385 16 676 555, 
e‑mail: customer.rel@croatiaairlines.hr, web: www.croatiaairlines.com.
Zágrábi repülőtér 10150 Zagreb, Pleso bb, tel: +385 14 562 170, 
e‑mail: info@zagreb‑airport.hr, web: www.zagreb‑airport.hr.
Zadari repülőtér 23000 Zadar, P.P. 367, tel: +385 23 205 800, e‑mail: 
info@zadar‑airport.hr, web: www.zadar‑airport.hr.
Rijekai repülőtér 51513 Omišalj, Hamec 1, tel: +385 51 842 132, 
e‑mail: information@rijeka‑airport.hr, web: www.rijeka‑airport.hr.
Spliti repülőtér 21210 Kaštela, Cesta dr. Franje Tuđmana 96, tel: +385 
21 203 506, e‑mail: informacije@split‑airport.hr, web: www.split‑airport.hr.
Dubrovniki repülőtér 20213 Čilipi, tel: +385 20 773 100, e‑mail: 
info@airport‑dubrovnik.hr, web: www.airport‑dubrovnik.hr.
Pulai repülőtér 52150 Ližnjan, Valtursko polje 210, tel: +385 52 530 
105, e‑mail: informacije@airport‑pula.hr , web: www.airport‑pula.com.
Eszéki repülőtér 31000 Klisa, Vukovarska 67, tel: +385 31 514 400, 
e‑mail: info@osijek‑airport.hr, web: www.osijek‑airport.hr.
Brači repülőtér 21400 Supetar, PP 33, tel: +385 21 559 711, e‑mail: 
info@airport‑brac.hr, web: www.airport‑brac.hr.
Lošinji repülőtér 51550 Mali Lošinj, Privlaka 19, tel: +385 51 231 
666, e‑mail: info@airportmalilosinj.hr, web: www.airportmalilosinj.hr.
Jadrolinija 51000 Rijeka, Riva 16, tel: +385 51 666 111, e‑mail: 
passdept_e@jadrolinija.hr, web: www.jadrolinija.hr.
Horvát Vasutak 10010 Zagreb, Antuna Mihanovića 12, tel: +385 14 
577 957, e‑mail: putnicki.prijevoz‑reklamacije@hznet.hr, web: www.hznet.hr.
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Charter tanácsok
Bár könyvünk ugyanúgy szól azoknak, akik 
saját hajójuk fedélzetén barangolják be az 
Adriát, olvasóink többsége feltehetően még 
csak jövő‑ s reménybeli hajótulajdonos. 
Számukra a tengeri túrák legegyszerűbb 
módja, ha hajót bérelnek.
 Horvátországban mára több mint száz cég 
foglalkozik hajók bérbeadásával, s ezen cé‑
gek szolgáltatásait – talán nem túlzás – több 
ezer utazási iroda, közvetítő, internetes oldal 
kínálja. Rengeteg a lehetőség, a közülük való 
jó választásban segítünk néhány tanáccsal.

Mikor, hogyan válasszunk
A hajóbérlés – mint minden más – árát is 
elsősorban a kereslet‑kínálat mozgatja. 
Ugyanazon hajó bérleti díja júliusban‑au‑
gusztusban kétszerese az áprilisi árnak. De 
a főszezonhoz közelebbi – júniusi vagy szep‑
temberi – árak is 20‑30 százalékkal alacso‑
nyabbak, mint a valódi főszezonnak számító 
két nyári hónapban.
 Jelentős kedvezményre számíthatunk, ha 
jóval a tervezett időszak előtt – nyári hajózás 
előtt még előző télen vagy kora tavasszal – 
lefoglaljuk a hajót; hátránya, hogy a foglalás‑
kor minimum a bérleti díj felét is ki kell fizet‑
ni, így bármi változás esetén ennek búcsút 
mondhatunk. De hajóbérlésben is létezik last 
minute – ha nem ragaszkodunk egy adott 
hajótípushoz vagy indulási kikötőhöz, esetleg 
annak – általában elenyésző – kockázatát 
is vállaljuk, hogy a tervezett közeli időpont‑
ra nem találunk megfelelő ajánlatot, várjunk 
nyugodtan a választással az utolsó pillanatig.
 A legjobb tanács, amit adhatunk, hogy 
szánjunk elegendő időt a megfelelő hajó ki‑
választására. Keresgéljünk, hátha egy másik,  
közeli kikötőben ugyanazt a hajót kedvezőbb 
áron kapjuk meg, vagy a megálmodott kikö‑
tőben is akad másik, megfelelő, de olcsóbb 
lehetőség. Ugyanabból a típusból a régeb‑
ben gyártott – s bérlők által többet nyúzott, 
jobban „lelakott” – hajók díjai általában ala‑
csonyabbak. Ezek a hajók nem feltétlenül 
rosszabbak, legfeljebb kopottabbak fiatalabb 
társaiknál – az esetleges konkrét hibákat a 
hajó átvételénél úgyis jelezhetjük és ragasz‑
kodhatunk a kijavításukhoz.
 A legkönnyebb helyzetben akkor vagyunk, 
ha szinte mindegy, hogy mikor, honnan és mi‑
lyen hajóval megyünk. Minél több paraméter 

rögzített – az időpont, és a társaság létszá‑
mából adódóan a hajó mérete általában ilyen 
–, annál jobban szűkülnek a lehetőségeink; 
de általában még így is legalább 6‑7, ha nem 
több ajánlat közül választhatunk.
 Próbáljunk meg minél közelebb kerülni 
a hajó tényleges bérbeadójához: minél több 
lépcsőn keresztül béreljük a hajót, annál 
több közvetítő jutalékát kell finanszíroznunk. 
Használjuk az internetet, keressük a kedvez‑
ményes ajánlatokat; kérjünk ajánlatot több 
cégtől is s ne válasszunk azonnal – hagyjuk, 
hogy a chartercégek harcoljanak értünk.
 S ha már majdnem kiválasztottuk a hajót, 
nézzünk utána még egyszer: keressünk rá a 
chartercég vagy a kikötő és a hajó nevére az 
interneten. Hátha a fórumokon megtaláljuk 
hajóstársaink – biztató vagy éppen elrettentő 
– véleményét a hajóról vagy a bérbeadó cég‑
ről, vagy éppen megtaláljuk ugyanazt a hajót 
kicsit olcsóbban ugyanarra az időszakra.
 Nagyon fontos: a választás szabadsága a 
miénk, de ha végül elkötelezzük magunkat, 
akkor onnan nehéz – szinte lehetetlen – a 
veszteség nélküli visszaút, hiszen a szerző‑
dés aláírásakor a bérleti díj jelentős részét ki 
kell fizetnünk.

Milyen hajót?
Motoros, vitorlás? Utóbbiból egytestű vagy ka‑
tamarán? Ez az a kérdés, amelynek a megvá‑
laszolásához sajnos semmilyen komoly tám‑
pontot nem tudunk adni. A társaság mérete, 
a bejárandó útvonal, pénztárcánk – csak né‑
hány szempont a sok közül, amelyeket végig 
kell gondolnunk. A motorossal gyorsabban – 
ámde hangosabban – jutunk el egyik helyről 
a másikra; persze a gyorsaságnak ára is van, 
ezt az üzemanyagkutak meglátogatásakor 
látjuk majd igazán. S gyakori tapasztalat – 
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bár nyilván akadnak kivételek –, hogy a bé‑
relhető motoros hajókra (főleg azok lelkére, 
a motorra) kevésbé vigyáznak a bérlők, így 
ezek általában rosszabb állapotban vannak, 
mint vitorlás társaik.
 A katamaránok tágasabb belső teret és – 
a kisebb dőlés miatt – komfortosabb mene‑
tet nyújtanak, s merülésük is kisebb; igaz, a 
kikötőkben dupla helyet foglalnak, ami a dí‑
jakban is megmutatkozik.
 Ami mindenképp fontos: olyan hajót vá‑
lasszunk, amelynek vezetéséhez megfelelő 
képesítésünk van. Ha nincs képesítésünk 
– vagy elegendő tapasztalatunk –, az sem 
akadály, a hajók kapitánnyal együtt is bérel‑
hetők. Ilyenkor a hajó vezetése az ő feladata, 
de természetesen az útvonalat közösen ter‑
vezhetjük és az ő felügyelete mellett próbál‑
gathatjuk a hajóvezetés tudományát.

A bérlési időszak
A nyári főszezonban Horvátország tenger‑
partja szombattól szombatig él: a szervezett 
utakon, az apartmanokban és a chartercé‑
geknél is szinte kivétel nélkül szombaton van 
a turnusváltás.
 Májustól szeptemberig általában nekünk 
sincs más választásunk, mint szombattól 
szombatig kibérelni a hajókat (pontosabban 
a szombattól szombatig tartó hete(ke)t min‑
denképp ki kell fizetnünk). Természetesen 
akadnak kivételek, de általában csak az utol‑
só pillanatban lehet az egy hétre el nem vitt 
hajókat rövidebb időre – pl. egy hosszú hét‑
végére – kibérelni. Mindenképpen érdemes 
több cégnél is érdeklődni, mert jó eséllyel 
találunk megoldást. Szezonon kívül általában 
sokkal rugalmasabbak a cégek.
 Az egy hétnél hosszabb bérleti időszakok 
is szombaton kezdődnek; ilyenkor általában 
kedvezményt is kapunk az árból.

A charterszerződés
A hajóbérleti szerződésben – bár első látásra 
nem mindig tűnik így – nincs semmi ördön‑
gösség. Bár természetesen vannak benne 
apró betűs részek és általában – hacsak nem 
magyarországi irodán keresztül intézzük a 
foglalást – angolul van, ha gondosan átolvas‑
suk és azután írjuk alá, sok meglepetés nem 
érhet minket. Mivel ezek általában a charter‑

cégek standard dokumentumai, sok esélyünk 
nincs, hogy lényeges változtatásokat érjünk 
el a feltételekben. Így ha valami nem szimpa‑
tikus nekünk a szövegben, inkább keressünk 
más bérbeadót.
 A charterszerződésnek legalább az alábbi 
kötelező elemeket kell tartalmaznia:
 ▪ Hivatalos adatok a szerződő felekről: a 

chartercégről és a hajó bérlőjéről. Ha nem 
a hajó bérlője lesz a szkipper, akkor a 
szkipper nevét, adatait is fel kell tüntetni.

 ▪ A szerződés tárgya (a tárgyban szereplő 
hajó minden fontos jellemzője).

 ▪ A hajóbérlés pontos ára és a letét pontos 
összege, világos feltételekkel és a fizetési 
lehetőségek feltüntetésével. Külön fel kell 
sorolni minden extra tartozékot annak bér‑
leti díjával együtt (külmotor, gumicsónak, 
spinakker stb.).

 ▪ A bérlés kezdő‑ és végdátuma, valamint az 
időpont, amikor a hajó átvehető a kikötő‑
ben, illetve a visszaérkezés határideje.

Sok cég szerződésmintája az interneten elér‑
hető, így a feltételeket időben és teljes részle‑
tességgel tanulmányozhatjuk.
 Ha közvetítőn keresztül találunk bérelt 
hajót, a díj befizetése után általában csak a 
vouchert kapjuk meg tőle – a voucher maga 
lehet egy internetről kinyomtatott papír is, 
ha a hajóbérlést teljes egészében online in‑
tézzük (és a díjat pl. az interneten, bankkár‑
tyával fizettük); a szerződést majd csak a 
chartercég irodájában, a kikötőben írjuk alá. 
Fontos viszont ellenőriznünk, hogy a voucher 
is tartalmazza‑e a hajóbérléssel kapcsolatos 
fenti összes fontos adatot.

BALRA FENT Charterflotta a kikötőben
JOBBRA FENT Érdemes keresni a chartercégek 
akciós ajánlatait a hajókiállításokon is
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Mennyibe kerül?
A rövid válasz: az attól függ… S elkezdjük so‑
rolni a szokásos paramétereket: időszak, hajó 
mérete, típusa, indulási kikötő, chartercég…
 Főszezonban egy 40‑45 láb körüli vitor‑
lás egy heti bérleti díja kb. 2500‑3500 euró 
(általában mindenki euróban adja meg az 
árakat és fizetni is abban kell, így a charter‑
díjaknál mi is ezt a pénznemet használjuk). 
Az ennél kisebbek díjai sem nagyon mennek 
1800‑2000 euró alá. Az 50 láb fölötti „cirká‑
lókért” viszont már 5000 eurót vagy annál is 
magasabb árat kérnek – igaz, ezeken 10‑12 
ember is kényelmesen elfér. Egy 44 lábas ka‑
tamarán bérleti díja kb. 6000 euró.
 A hasonló méretű motoros hajók bérleti 
díja a vitorlásénak kb. két‑háromszorosa, de 
felszereltségtől függően a négyszeres szorzó 
sem elképzelhetetlen.
 Az extrákért – mint pl. a gumicsónakhoz 
(bocihoz) járó külmotorért, vagy vitorlásokon 
a spinakkerért – sokan külön díjat szednek 
(egy külmotor kb. 100 euró/hét). Érdemes fi‑
gyelni az ajánlatokat, mert kedvezmény lehet 
az is, ha ezek benne vannak az alapárban.
 Az ún. tranzitlog, vagy takarítási díj, amely 
hajónként kb. 100 euró, mindig a helyszínen, 
a chartercég kikötői irodájában, készpénzben 
fizetendő. Szintén itt kell kifizetni a horvát 
idegenforgalmi adót, ez 2012‑ben szemé‑
lyenként és naponta 7 kuna volt (18 év alatt 
ennek a fele, 12 éves kor alatt pedig egyálta‑
lán nem kell fizetni).
 A fentieken túl természetesen a kikötése‑
kért (az anyakikötő kivételével, mert ott az 
első és utolsó éjszaka ára benne van a bérleti 
díjban) és az elfogyasztott üzemanyagért kü‑
lön kell fizetni.

A kikötőben – hajóátvétel előtt
Ez az a pillanat, amikor a több hetes vagy hó‑
napos előkészületek után már kézzel fogható 
közelségbe kerül a hajózás: megérkeztünk a 
kikötőbe, megtaláltuk a chartercég irodáját, a 
kikötőmólókon sétálva talán már leendő ha‑
jónkat is felfedeztük. 
 A chartercég irodájában ilyenkor kell el‑
végezni a papírmunka utolsó részét: ha még 
korábban nem tettük volna meg – alapos át‑ 
és újraolvasás után – aláírni a szerződést. 
Átnézni az utaslistát, gondosan ellenőrizni, 
hogy mindenki rajta van‑e és stimmelnek‑e 
az adatok. Általában ilyenkor még van lehe‑
tőség módosításra – ha esetleg valaki nem 
jött volna el, netán új útitársak csatlakoztak 
last minute. A jóváhagyás után a listát ki‑
nyomtatják és bekerül a horvát Tengerészeti 
Minisztérium adatbázisába is, így ezután 
minden módosítás papírmunkával – és an‑
nak pénzben is kifejezhető díjával – jár. 
Itt mondjuk el, hogy az utaslista – horvát 
nevén Popis Posade i Putnika – fontos do‑
kumentum: a hajón menet közben csak az 
utaslistán lévők tartózkodhatnak, de nekik 
rajta is kell lenniük az út elejétől a végéig – 
az ezt megszegők egy esetleges ellenőrzés 
során súlyos pénzbüntetésre számíthatnak. 
De a büntetésen kívül érdemes belegondolni 
ennek gyakorlati jelentőségébe is: a nem kí‑
vánt, nem várt, de ritkán sajnos bekövetkező 
hajókatasztrófa – havária – esetén a felku‑
tatást és mentést végző szervek a közpon‑
tilag is tárolt utaslista alapján tudják, hány 
embert kell keresniük. Képzeljük csak el azt 
a szituációt, hogy az utaslistán szereplő sze‑
mélyeken kívül is tartózkodik valaki a bajba 
jutott hajón, ám az ő felkutatásával – mivel 
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senki sem tudja, hogy keresni kell – nem fog‑
lalkoznak. Természetesen van rá lehetőség, 
hogy egy túra során változzon a hajón tartóz‑
kodók névsora, de minden változást a helyi 
Kikötőkapitányságon át kell vezettetni és új 
utaslistát kell kiállíttatni.

A kaució
A hajóátvétel egy fájdalmas, ámde szükséges 
lépése a biztosíték, azaz kaució befizetése. A 
kaució összege chartercégtől, hajótípustól és 
évjárattól függően változik; tipikusan 1‑2000 
euró között mozog. Megfizetése történhet 
készpénzzel vagy bankkártyával (utóbbi eset‑
ben néha – ha a chartercégnek nincs elekt‑
ronikus kártyaterminálja – nem is történik 
tényleges tranzakció, csupán kézzel húzzák 
le a kártyát és az általunk aláírt cetli marad 
az irodában). Ha a bérleti időszak lejártával 
sérülés nélkül hozzuk vissza a hajót, a kauci‑
ót teljes egészében visszakapjuk.
 Az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált a 
kaucióbiztosítás intézménye: ha ezt választ‑
juk, nem kell az ezer‑kétezer eurónyi össze‑
get letétbe helyeznünk. Helyette ennek kb. 
5‑10 %‑át (hajómérettől függően 100‑150 eu‑
rót) kell csak befizetnünk, ez viszont biztosítá‑
si díjként működik, azaz semmiképpen sem 
kapjuk vissza. 
 Természetesen mindenkinek saját vér‑
mérsékletére, kockázatvállalási hajlamára és 
egyéni belátására bízzuk, hogy a kaució meg‑
fizetését vagy a kaucióbiztosítást választja – 
de ha az utóbbi mellett döntünk, kétségkívül 
gondtalanabb lesz a hajóbérlés.

A hajó átvétele
Ha a szkipper gondterhelten járkál föl s alá a 
hajón, mindenhova benéz és egy papírlapot 
böngész, akkor már messziről látszik, hogy 
éppen a hajót veszi át. Lesz az útnak egy má‑
sik szakasza, amikor ennél is gondterheltebb 
lesz, de akkor nem ő járkál: az út végén, a 
hajó átadásakor.
 A hajó gondos és alapos átvétele a mi 
érdekünk: a hajózás biztonsága, kényelme 
vagy a pénztárcánk bánhatja, ha nem elég 
alaposan nézünk végig mindent. A hajó átvé‑

telét egy felszerelési lista, checklist is segíti. 
Pontról‑pontra menjünk végig rajta, ellenőriz‑
zük, hogy amit ott a hajón lévő felszerelési 
tárgynak jelölünk, az valóban ott van, annyi 
darab van belőle és minőségileg is megfelelő. 
Néhány további jó tanács:
1. Kezdjük először a hajótest és a fedélzet 

átvizsgálásával – a sérüléseket, karcolá‑
sokat rögzítsük, nehogy később rajtunk 
kérjék számon.

2. Ellenőrizzünk minden kötelet, bontsuk ki 
nyugodtan az összetekert kötélcsomókat 
– ami rojtos, kopott, cseréltessük ki, ne a 
legrosszabb pillanatban szakadjanak el.

3. Húzzuk fel a vitorlákat (persze ha a kikötő‑
ben éppen nem fúj túl nagy szél) – a sza‑
kadásokat, javításokat jegyezzük fel.

4. Ellenőrizzük a motorban az olajszintet, 
egyéb folyadékszinteket, az ékszíj feszes‑
ségét. Nézzük meg, nem fedezünk‑e fel 
olaj‑ vagy üzemanyag‑szivárgást.

5. Járassuk a motort különböző fordulat‑
számokon. Ellenőrizzük, a hűtővíz kiáram‑
lását a hajó oldalán. Szokjuk meg, mi a 
motor „normál” hangja; próbáljuk ki az 
előre és hátramenetet. Ha a gumicsónak‑
hoz van külmotor, azt is indítsuk be.

BALRA A bimini‑tető kellemes árnyékot ad, a lejárati 
esővédő (sprayhood) pedig véd a széltől és az 
eső vagy a felcsapódó hullámok ellen – a legtöbb 
charterhajón mindkettő alapfelszereltség 
JOBBRA Tanulmányozzuk a különböző hajók alap‑
rajzait, hogy a nekünk legmegfelelőbbet válasszuk
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6. Járassuk a különböző elektromos 
motorokat (pl. horgonycsörlő vagy 
orrsugárkormány) minden irányban, ta‑
pasztaljuk ki a működésüket.

7. Ellenőrizzünk minden műszert, a kap‑
csolótáblán a kapcsolók működését, a 
rádiót, a GPS‑t, az elektronikus térképet 
(chartplottert). Kérdezzünk rá mindenre, 
ami nem világos. A mélységmérő esetében 
tudjuk meg, hogy a hajófenéktől vagy a tő‑
kesúly aljától méri a vízszintet (hiszen nem 
mindegy, hogy a hajó legmélyebb pontja 
(a tőkesúly) alatt van a 2 méteres vízmély‑
ség, vagy a tényleges mélység 2 méter, 
és az 1,8 méteres merülésű hajó alatt 20 
cm‑re ott a tengerfenék…). Nézzük meg az 
üzemanyagszintet – a hajó visszaadásá‑
nál ugyanitt kell állnia a mutatónak.

8. Próbáljuk ki a vízcsapokat, a vízmele‑
gítőt, a szivattyúkat, a WC működését. 
Kapcsoljuk be a hűtőszekrényt – néhány 
perc után már érezni kell benne a hideget.

9. Kapcsoljunk fel minden világítást, navigá‑
ciós fényt – ha bármi nem világít, cserél‑
tessük ki az izzót.

10. Ellenőrizzük a hajólevelet, a hajó egyéb 
papírjait.

11. Ellenőrizzük a szerszámkészlet tartalmát, 
a tartalék‑alkatrészeket (pl. ékszíj).

12. Nézzünk körül a navigációs asztalon, meg‑
találunk‑e minden térképet, pilotkönyvet 
és eszközt, ami az utunk során szükséges.

13. Nézzünk be a fenékdeszkák alá, ha bár‑
milyen nedvességet látunk, derítsük ki és 
szüntessük meg az okát. Ellenőrizzük a 
fenékvízszivattyú (bilge pump) működését.

14. Nézzük végig, van‑e elég ágynemű, párna, 
takaró és ha hiányzik valami, kérjük, pó‑
tolják. Ugyanúgy nézzük végig a konyha‑
szekciót, jut‑e mindenkinek tányér, pohár, 
van‑e elég evőeszköz, egyéb edény.

15. Számoljuk meg a mentőmellényeket, hogy 
jut‑e mindenkinek. Ha gyermek is utazik 
velünk, kérjünk az ő számára megfelelő 
méretűt. Keressük meg a különleges hely‑
zetben használandó eszközöket: pl. tűz‑
oltó készülék, vészjelző rakéták, tartalék 
horgony, vészkormány – sose legyen rájuk 
szükség, de nehogy hiányozzanak, ami‑
kor mégis kellenének. Ugyancsak nézzük 
meg, hol található a mentőtutaj (nem min‑
den charterhajón van ilyen).

16. Ellenőrizzük a gumicsónak állapotát (nem 
ereszt vagy nem sérült‑e valahol).

17. Nézzük meg, van‑e elegendő számú és 
hosszúságú tartalék kikötőkötél.

18. Emeljük meg a gázpalackot, ellenőrizzük, 
hogy nem üres‑e, van‑e tartalék palack – 
nehogy ezen múljon egy finom vacsora…

19. Apróságnak tűnik, de nézzük meg, van‑e 
pl. ruhacsipesz: nagy segítséget nyújt a 
fürdőruha, törülközők szárításánál.

Szánjuk rá az átvételi procedúrára az időt; ha 
valami nem világos, kérdezzük meg a hajó 
átadójától; ha valami kicsit is nem tetszik, 
szóljunk érte, javíttassuk meg, cseréltessük 
ki. Megéri…

Ha baj van
A legjobb recept: ne legyen baj… De ha mégis, 
fontos, hogy mielőbb eldöntsük, el kell‑e hárí‑
tanunk és el tudjuk‑e hárítani. 
 Más a teendő, ha kiégett egy izzó és más, 
ha a hajót vagy a rajta utazókat fenyegeti 
veszély. Az utóbbi esetben természetesen 
ugyanúgy kell eljárni charterhajókon is, mint 
bárhol máshol: legjobb tudásunk és képes‑

BALRA A hajó szerszámkészletére bármikor szük‑
ség lehet egy‑egy apró javításnál 
JOBBRA Charterhajók állnak sorban a biogradi 
benzinkútnál a péntek esti tankoláshoz
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ségeink szerint meg kell mindent tenni a ve‑
szély csökkentése és elhárítása érdekében. 
Ha már biztonságban vagyunk, értesítsük 
a bérbeadó céget, nem árt, ha ők is tudnak 
arról, milyen rendkívüli esemény történt a tu‑
lajdonukban lévő, de a bérleti időszakra ránk 
bízott hajóval.
 Ha „csak” elromlik valami, netán kisebb 
sérülést ejtünk a hajón kikötés közben, akkor 
is érdemes mielőbb fölvenni a kapcsolatot a 
chartercéggel: lehetséges, hogy a legközeleb‑
bi kikötőben már várni fog minket a szerelő, 
aki kicseréli a hibás alkatrészt; vagy ha nem 
is vagyunk ilyen szerencsések, legalább az 
utánunk következő bérlőnek (és a bérbeadó 
cégnek) teszünk egy gesztust azzal, hogy van 
idő beszerezni az új alkatrészt, fel lehet ké‑
szülni a hajó átadása utáni gyors javításra.

A hajó átadása
A remélhetőleg szerencsés megérkezés, cso‑
magolás, kipakolás után a hajóút utolsó hi‑
vatalos mozzanata, amikor a hajót átadjuk a 
chartercég képviselőjének. 
 A procedúra – formailag – ugyanaz, mint a 
hajó átvételekor: minden lényeges alkatrészt, 
felszerelési tárgyat ellenőrzünk a checklist 
alapján. Ami viszont lényeges különbség: 
most a chartercég érdeke, hogy minden hi‑
ányosságot, hibát, sérülést feltárjon. Szinte 
kivétel nélkül búvárral is megnézetik a hajó 
vízben lévő részeit – ezt a hajó átvételekor 
nekünk ritkán van módunk megtenni. 
 Kétségkívül pénzügyileg ez a charterhajó‑
zás egyik legrizikósabb része, hiszen ilyenkor 
derül ki, keletkezett‑e olyan kár a hajóban, 
mely a kaució részleges, ne adj’ isten  teljes 
elvesztésével jár. Amennyiben tényleg kárt 

okoztunk a hajón – pl. elvesztettünk egy puf‑
fert, megsérült a vitorla vagy a hajótest – ter‑
mészetesen védjük a saját érdekeinket, de 
ne feledjük, hogy a chartercég általában fény‑
képekkel dokumentálja a hajó állapotát. S 
ami ennél is nagyobb ütőkártya a kezükben: 
náluk van a kaucióként letett pénzünk…
 Ritkán, de sajnos előfordul olyan eset is, 
amikor nem okoztunk kárt, a chartercég még‑
is szeretne némi extraprofitra szert tenni: 
akár egy ismert – és általunk a hajó átvétele 
során észre nem vett – sérülés (pl. egy, a biz‑
tonságos hajózást nem befolyásoló karcolás, 
törés a hajótest vízvonal alatti részén) vagy a 
hajó működése során a természetes elhasz‑
nálódásból eredő meghibásodás javítását a 
kauciónk egy részéből szeretné finanszírozni. 
Sajnos lehetőségeink ilyenkor erősen kor‑
látozottak: ha valamit nem vettünk észre a 
hajó átvételekor és azt nem rögzítettük írás‑
ban, utólag nehéz lesz annak ellenkezőjéről 
meggyőznünk a chartercég – szándékosság 
esetén nem jóindulatúan viselkedő – alkal‑
mazottját. S az adu ász – egy‑kétezer eurónk 
– továbbra is náluk van. Az sem feltétlenül se‑
gít, ha egy meghibásodást – az előző részben 
tanácsoltak szerint – időben jeleztünk a bér‑
beadónak. Egy ilyen esetben e sorok írójának 
is pár száz eurója bánta a chartercég korábbi 
nemtörődömségét vagy nyereségvágyát.  
 Hangsúlyozzuk, hogy a fentiek egyedi ese‑
tek. A chartercégek túlnyomó része korrektül 
jár el, s csak néhány – bízunk benne, egyre 
kevesebb – olyan marad talpon a piacon, 
amelyik tisztességtelenül viselkedik ügyfele‑
ivel. Így reméljük, hogy egy‑egy rossz példa 
senkit sem tántorít el a hajózás eme könnyen 
elérhető és kényelmes módjától.
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Májustól szeptemberig általában strandidő‑
vel, 22–25°C átlaghőmérséklettel és olykor 
40 fok közeli maximumokkal örvendeztet 
meg minket a horvát tengerpart. Ha valaki 
nagyon fázós, akkor májusban és szeptem‑
berben esetleg nem szívesen fürdik meg a 
20–21 fokos, de augusztusra már 25–28 
fokra is felmelegedő tengerben. Tavasszal és 
ősszel, főleg reggel és este elkelnek a mele‑
gebb ruhák. Mivel ilyenkor víz gyakran mele‑
gebb a levegőnél, így jobban kiegyenlítődnek 
a hőmérsékleti viszonyok.

 Esőre júliusban és augusztusban szinte 
egyáltalán nem kell számítanunk; de ha el is 
kap minket egy‑egy – dörgéssel, villámlással 
érkező – nyári zápor, az inkább kellemesen 
enyhíti a forróságot. Májusban, júniusban és 
szeptemberben gyakrabban fordul elő eső, 
főleg a Velebit‑csatornában és a közeli szige‑
tek környezetében. Ősztől tavaszig gyakran 
esik, de a csapadék főleg eső formájában ér‑
kezik. A hó ritka vendég a tengerparton, és ha 
esik is néhány centiméter, általában nagyon 
hamar elolvad.

Az Adria időjárása
Napfény, forróság, kevés eső: röviden így 
jellemezhetnénk a horvát Adria időjárását 
– feltéve, hogy csak júliusra és augusztusra 
koncentrálunk. A főszezon valóban ideális 
nyaraló‑, de sajnos nem mindig ideális vitor‑
lázóidőt hoz: gyakran vannak gyenge szeles 
napok, és olykor teljes szélcsend is előfordul. 
Természetesen ez senkit se riasszon el a nyá‑
ri hajózástól, hiszen felejthetetlen utakat le‑
het ilyenkor is tenni; de aki jobb szélre, kalan‑
dosabb útra vágyik, válassza a késő tavaszi, 
kora nyári vagy ősz eleji hónapokat. 
 Itt is fontosnak érezzük megismételni a könyv elején már leírtakat: a vihart – mely termé‑
szetesen nyáron is kialakulhat – egy kikötői vendéglátóhelyről a legjobb nézni. Ne kockáztas‑
sunk, mindig figyeljük körülöttünk az időjárást, annak változását, s a saját tapasztalatainkra 
és a hivatalos információforrásokra alapozva döntsünk az indulásról, útirányról!
 A következő oldalakon az Adria meteorológiai viszonyainak megismeréséhez, a változások‑
ra utaló jelek észleléséhez, a naprakész információk beszerzéséhez nyújtunk segítséget.

Hőmérséklet, csapadék

Napsütés
Az Adrián egy évben átlagosan 2532 órát süt 
a Nap. A nyári hónapokban a tengerparti vá‑
rosokban és szigeteken alig‑alig fordul elő, 
hogy reggeltől estig csak egybefüggő felhőta‑
karót látunk; s a napsütéses órák száma oly‑
kor eléri a napi tizenkettőt!
 A dalmát városok járdái, kőfalai, a víz fel‑
színe, a hajó és a vitorlák fehérje visszaveri 
és még erősebbé teszi a tűző Nap sugarait. 
Mindenképpen szerelkezzünk fel a forró – és 
nagy mennyiségben káros – sugarak ellen 
védő, magas faktorú napvédő krémmel, sap‑
kával, napszemüveggel. Júliusi‑augusztusi 
hajózásnál szinte kötelező tartozék a hajón a 
bimini‑tető, mellyel szélcsendben is elviselhe‑
tővé tehetjük a fedélzeten tartózkodást.

 A napkelte és napnyugta tekintetében 
körülbelül azonos időpontokra számítsunk, 
mint Magyarországon. Navigáció szempont‑
jából legkedvezőbb a május végétől július vé‑
géig terjedő időszak (különösen a nyári nap‑
forduló környéke), amikor hajnali 5‑től este 9 
óráig világosban, vagy legalábbis szürkületi 
viszonyok között hajózhatunk. Ha a napkelte 
és napnyugta pontos időpontjára vagyunk kí‑
váncsiak, figyeljünk arra, hogy – elsősorban a 
hajózási almanachok – azt a greenwichi idő 
(GMT, UTC) szerint adják meg. Téli időszak‑
ban ehhez 1, nyáron (március végétől októ‑
ber végéig, a nyári időszámítás alatt) 2 órát 
kell hozzáadni, hogy megkapjuk a horvátor‑
szági helyi időt.
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Az Adria jellemző szelei a bóra (bura), burin, 
levanat, jugó (sirokkó), az oštro, lebić (garbin), 
pulenat, misztrál (maestral) és a tramontana. 
Közülük a hajózást leginkább befolyásolókról 
írunk részletesen.

Misztrál (Maestral)
A szép idő jele az Adrián, júniustól–szeptem‑
berig legtöbbször ezzel találkozunk. A reggeli 
csend után, nyáron szinte szabályszerűen 
késő délelőtt‑dél körül kezd el fújni észak‑
nyugatról (a part közelében, annak tagolt‑
sága miatt olykor nyugat‑északnyugatról), 
majd kissé erősödve egészen naplementéig 
eltart. Jellemzően 3‑5‑ös erősségű, nyugodt, 
kellemes hajózási körülményeket teremt. A 
misztrál elmaradása általában az időjárás 
rosszabbodását vetíti előre. 

Burin
A szárazföld gyorsabban melegszik fel és hűl 
le, mint a tenger vize. Napnyugta után a ten‑
ger fölötti meleg levegő elkezd emelkedni, s 
helyére betódul a part felől a hidegebb leve‑
gő. A jelenség neve parti szél, horvátul ezt 

hívják burinnak. A parti szél napnyugta után 
1‑2 órával kezd fújni a szárazföld felől, nap‑
kelte előtt a legerősebb, majd napkelte kör‑
nyékére teljesen elül. 

Szél
É
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NY

ÉK

DKDNY

ÉNY
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levanat

jugo
(sirokkó)

oštro

lebić
garbin

pulenat

misztrál

tramontana

A Beaufort‑skála
A tengeri szél erősségének megfigyelésére és osztályozására a Beaufort‑skálát használjuk. Az először 10, majd ké‑
sőbb 12 fokúra bővített skálát 1805‑ben Francis Beaufort, a brit flotta sorhajókapitánya dolgozta ki. A megfigyelési 
lehetőségek bővülésével – korábban ugyanis egy 10 vagy 12‑es erősségű szelet észlelni ugyan lehetett, de túlélni 
bajos volt, így a megfigyelő beszámolni már nem tudott tapasztalatairól – ma már létezik a Beaufort skálának egy 
17‑es fokozatig bővített változata is. A hajózásban azonban a 0‑tól 12‑ig terjedő skálát használjuk. 

Bft Szélsebesség 
(csomó) Elnevezés Hullám‑ 

magasság (m) Hatása

0 0 Szélcsend 0 Tükörsima vízfelület.
1 1–3 Gyenge szél 0,1 A vízen apró fodrok láthatók.
2 4–6 Gyenge szél 0,2 Kis hullámok, de a vízfelület még sima.
3 7–10 Mérsékelt szél 0,6 Barázdált vízfelület, határozott hullámvonalakkal.
4 11–15 Mérsékelt szél 1 Hosszú, alacsony hullámok, fehér tarajjal.
5 16–21 Élénk szél 2 Közepesen magas hullámok fehér tarajjal.
6 22–27 Erős szél 3 Nagy hullámok néhol átbukó tarajjal.

7 28–33 Igen erős szél 4 A tarajakon összefüggő fehér hab jelenik meg.  
A hullámok nagyok.

8 34–40 Viharos szél 5,5 Hosszú hullámhegyek, sűrű, fodros hullámokkal.  
A habok a szélirányhoz igazodva csíkokba rendeződnek.

9 41–47 Vihar 7 Magas hullámhegyek, az egész vízfelület porzik.

10 48–55 Erős vihar 9 A vízfelület fehéren porzik, hosszú, átbukó tarajokkal, magas 
hullámokkal.

11 55–63 Orkánszerű vihar 11,5 Háborgó tenger különösen nagy hullámokkal. A vizet vízszinte‑
sen fújja a szél, a látótávolság nagyon lecsökken.

12 64–80 Orkán >14 Az egész vízfelület fehéren porzik. A szél letépi és elfújja a 
hullámtarajokat. A látótávolság gyakorlatilag 0.

BALRA FENT Kánikula!
JOBBRA FENT Az adriai szélrózsa
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Bóra 
Hideg, száraz és viharos bukószél; északkele‑
ti irányból, az Adriai‑tenger keleti partján levő 
magas hegyek oldalán áramlik, azaz bukik le 
és akár 7‑9‑es erősséggel fúj. Kialakulásának 
oka a szárazföld belseje és a tenger fölötti 
légnyomáskülönbség. Hevességét fokozza, 
hogy ez a feszültség előbb a hegyvonulatok 
szárazföldi oldalán torlódik fel, majd a hegy‑
gerincen átbukva zúdul le az Adriára.
 Leggyakrabban napfényes, tiszta időjárás 
előzi meg s jól látható előjelek nélkül, hirtelen 
csap le: ez az anticiklonális bóra. A sokkal rit‑
kább ciklonális változatnál vastag felhőzet és 
általában eső kíséri. Ha a tengerparti hegyek 
tetején a felhősapka elkezd „lefelé folyni” a 
hegyoldalon, az az esetek többségében a kö‑
zeledő bórát jelzi. Megbízható időbeni figyel‑
meztetést csak a tengeri időjárás‑jelentésből 
tudhatunk meg, de helyi bórák kialakulásáról 
gyakran ők sem tudnak. 
 Nyáron szerencsés esetben akár 2‑3 hét 
teljesen bóramentes időszakot is kifogha‑
tunk. Átlagos időjárás esetén is csak 1‑3 
napon kell bórára számítanunk július‑augusz‑
tusban, s ha fel is támad, olykor pár óra alatt 
el is vonul. Más a helyzet ősszel és télen, 

amikor a bóra változó intenzitással, de akár 
hetekig is eltarthat.
 A bóra a Velebit‑csatornában (B156) – mely 
éppen emiatt a késő őszi és téli hónapok‑
ban a világ egyik legveszélyesebb hajózó‑
útjának számít –, különösen Senj (B162) kör‑
nyékén, a Šibenik (B264) és Split (B288) közötti 
partszakasznál, Brač‑sziget (B294) északi ol‑
dalán, valamint a Pelješac‑félsziget (B330) dél  ‑
keleti partjainál tombol a leghevesebben.
 Az Adria eme legismertebb és legveszé‑
lyesebb szelével már a hajóra szállás előtt is 
megismerkedhetünk: erős bóra idején lezár‑
ják vagy szigorú sebességkorlátozást rendel‑
nek el az autópálya Sveti Rok alagúttól lefelé 
ereszkedő szakaszára. Ilyen esetben ezt a 
korlátozást komolyan kell venni, mert a heves 
széllökések váratlan helyzetek elé állíthatják 
az autósokat.
 Ha a bóra a tengeren ér minket, semmi‑
képpen se a hegyek lábánál, a part közelé‑
ben keressünk menedéket, mert ott a leg‑
erősebb. Ugyanez igaz a parttól távolabb eső 
szigetek szél alatti oldalára is, mert a szige‑
ten átbukó szél itt felerősödik.

Tramontana
Az Adriai‑tenger déli részén gyakori. Északi 
irányból fúj, a bóránál gyengébb s könnyebb 
előre jelezni. Irányát a partvonal erősen 
befolyásolja.

Jugó (Sirokkó)
Ez a Vruć vjetar, azaz a forró szél. Délkeleti 
irányból fúj, forró, nedves; fülledt hőséget, fel‑
hősödést és gyakran záporokat hoz. Bármely 
évszakban előfordulhat, de az Adria északi 
részén márciustól–júniusig, míg a déli részen 
októbertől–februárig gyakoribb. Olykor 9‑es 
erősséggel napokig fúj. Júniustól–szeptem‑
berig gyengébb és rövidebb ideig tart.
 Könnyebb előre jelezni, mint a bórát: álta‑
lában nyugodt tenger, változó irányú gyenge 
szél, a délkeleti horizont erős párássága előzi 
meg. A levegő fülledtté, nyomottá válik, pára‑
tartalma megnő és a látótávolság lecsökken, 
a hőmérséklet lassan esik. A légnyomás las‑
san süllyed, majd a normális alatt megálla‑
podik, a tengerszint megemelkedik. A magas 
szintű felhőzetben „horgos végű” felhők je‑
lennek meg.
 A jugó nagy kiterjedésű, intenzív tenger‑
mozgást okoz, így érkezésekor számítsunk 
erős hullámzásra!
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Saját megfigyeléseink és tapasztalatunk mel‑
lett hajózás közben a több forrásból elérhe‑
tő hivatalos időjárás‑jelentésekre lehet – és 
kell – támaszkodnunk. Az információkat be‑
szerezhetjük a marinákban, interneten, VHF 
rádión, vagy Navtex‑vevőn is.

Marinák
A marinák recepciójának hirdetőtáblájára a 
reggeli munkakezdés után tűzik ki az azna‑
pi időjárás‑jelentést. Ez – főleg ACI Marinák 
esetén – a Spliti Tengeri Meteorológiai 
Szolgálattól (PMC Split) kapott fax, melyen az 
aktuális fronthelyzetet, a 24 órás előrejelzést 
(szövegesen és grafikusan), és az aznap reg‑
gel 6 órás hőmérsékleti, légnyomás‑ és egyéb 
adatokat is feltüntetik. 
 Ezek az előrejelzések horvát, angol, né‑
met és olasz nyelven készülnek. A recepció‑
kon általában ezekből egy fénymásolatot is 
kaphatunk – ha nincs kirakva a pultra, kér‑
jünk bátran egy példányt! 
 Más kikötőkben egyszerűen az internetről 
kinyomtatott előrejelzést teszik ki. 
 Mindenképp gondosan ellenőrizzük az 
előrejelzés dátumát, nehogy a tegnapi előre‑
jelzés szerint tervezzük meg a napunkat!

Internet
Megbecsülhetetlen az időjárás‑előrejelzéssel 
kapcsolatos weboldalak száma (és folyama‑
tosan növekszik). 
 Szinte bármilyen domain‑név, amelyben 
a weather szó előfordul, ad valamilyen előre‑
jelzést. Vannak hajósokra, vízi sportokra spe‑
cializált oldalak, melyek a szélviszonyokra, 
tengerállapotra adnak – általában ingyene‑
sen alapszintű, némi fizetségért részletesebb 
– előrejelzést. 
 Bár ezek az előrejelzések is a legtöbb 
esetben megbízhatóak és pontosak, java‑
soljuk, hogy mindenképp a hivatalos hor‑
vát előrejelzést vegyük alapul. A Horvát 
Meteorológia és Hidrológiai Szolgálat 
(Državni Hidrometeorološki Zavod, DHMZ) 
angol és horvát nyelven olvasható honlapja a 
www.prognoza.hr címen érhető el, ahol 1, 3 
és 7‑napos Adria előrejelzéseket (is) találunk, 
kifejezetten hajósok részére.
 Fontos tudni, hogy a hivatalos horvát elő‑
rejelzésekben az „Észak‑Adria” megnevezés 
mindig a Zadartól északra, a „Dél‑Adria” pe‑
dig a Dubrovniktól délre eső részeket jelenti.

VHF rádió
VHF rádióvevőnkkel az alábbi időjárás‑jelen‑
téseket hallgathatjuk meg. Az előrejelzések 
horvátul és angolul hangzanak el.

Parti állomás Időpontok VHF csatorna

Rijeka Radio 07:35, 16:35, 21:35 14, 20, 24, 81

Split Radio 07:45, 14:45, 21:45 07, 21, 23, 
28, 81

Dubrovnik Radio 08:25, 15:20, 23:20 04, 07, 85

Bar Radio 
(Montenegró) 10:50, 16:20, 22:50 24

A hajózási szezonban, május 1. és október 1. 
között 24 órás (de csak napi háromszor fris‑
sített!), többnyelvű időjárás‑jelentést hallha‑
tunk VHF‑rádión:
 ▪ Isztria: 73‑as csatorna
 ▪ Kvarner: 69‑es csatorna
 ▪ Észak‑Dalmácia: 73‑as csatorna
 ▪ Közép‑Dalmácia: 67‑es csatorna
 ▪ Dél‑Dalmácia: 73‑as csatorna.

Navtex
Ha van Navtex‑vevőnk – a jachtokon, s pláne 
a charterhajókon ritkán van ilyen –, akkor a 
spliti (Q‑jelű) adóra hangolva naponta négy 
óránként (0:40, 4:40, 8:40, 12:40, 16:40 
és 20:40‑kor) a figyelmeztetések (warnings) 
mellett prognózist is kapunk. 

WEATHER REPORT ISSUED BY THE MARINE METEOROLOGICAL CENTER SPLIT
ON 19.08.2010 AT 1200 HOURS

WARNING

No warnings are in force.

SYNOPSIS

The field of high is stationary over the Adriatic.

WEATHER FORECAST FOR THE ADRIATIC FOR THE FIRST 12 HOURS

In the Central and South Adriatic NW and W wind 5-15, in the open, in the afternoon also locally
along the coast up to 20 knots while in the North Adriatic mainly SW and SE wind 4-12 knots. At
night along the coast NE wind 4-12 knots. The sea 2-3, in the extreme south of the Adriatic
possible to be 3-4. Visibility 20 km. Mainly clear, in the afternoon along the coast of the North
Adriatic there is a little chance of little rain or a shower.

WEATHER FORECAST FOR THE NEXT 12 HOURS

Along the coast mainly light NE, only in some places moderate, in the open, during the day also
along the coast light to moderate NW wind while in the open of the South Adriatic also fresh in
places. The sea smooth to slight, in the extreme south of the Adriatic also possible to be
moderate. Mainly clear. Air temperatures will rise a little.

PMC - Split
Forecast charts for Croatia

Forecast charts for Europe

Pressure forecast for tomorrow
Adriatic sea wave forecast

Šibenik

 
Tmin Tmax windThursday

19.08.2010. 18 °C 
64 °F

28 °C 
82 °F

Friday
20.08.2010. 19 °C 

66 °F
31 °C 
88 °F

Saturday
21.08.2010. 21 °C 

70 °F
31 °C 
88 °F

Sunday
22.08.2010. 21 °C 

70 °F
31 °C 
88 °F

Monday
23.08.2010. 19 °C 

66 °F
31 °C 
88 °F

Tuesday
24.08.2010. 19 °C 

66 °F
31 °C 
88 °F

Wednesday
25.08.2010. 17 °C 

63 °F
26 °C 
79 °F

Adriai időjárás‑jelentés

BALRA ÉS A KÖVETKEZő OLdALON Bórafelhők
FENT Szép időnk lesz a DHMZ szerint





(Valóban) Szelek szárnyán
„Herta kisasszony (…) azt mondta, mesés élvezet volna most kivitorlázni a 
csillagos éjszakába. Mikor Tonióval megbeszéltem az időjárás valószínű eshe‑
tőségeit, ő tudós ráncokba szedte homlokát és azt mondta, hogy a most fúvó 
tramontana éppen csak a Zirona szigetéig fog eltartani, azután szélcsendbe 
jutunk és Isten tudja, mikorra cihelődünk megint vissza… (…) Jó széllel mentünk 
ki a Ciprián‑fokig. A nagy Adria felől keményen kezdett fújni az északi szél és a 
Sirály hosszú és lágy szarvasugrásokkal törtetett előre. Magam Mayer úrral és a 
fiúkkal a kormányfödélzeten ültem. A kerületi kapitány úr, akinek egy tengerész‑
sapkát adtam kölcsön, a wörthi tavon szerzett tapasztalatai alapján jóakaróan 
bírálgatta a vitorlás manőverjeinket. A tenger egyszerre megzúgott és egy ma‑
réknyi tajtékot dobott a födélzetre. Zepe rosszalló tekintetet vetett a tengerre, 
mintha egy az uraságok jelenlétében neveletlenül viselkedő cselédet akarna 
rendreutasítani. Tonio mögém kúszott és a fülembe súgta: Ez nem tramontana, 
hanem bóra! (Az ő időjóslásai, épp úgy, mint az összes tapasztalt tengerészekéi, 
mindig így szoktak beválni.) 
Jókora hullám vágott fel és mivel a kerületi kapitány úr éppen a kormányoldalon 
ült, néhány deci hideg vizet kapott a gallérja alá. Mayer úr egy kedélyhangot 
hallatott, mely találóan fejezte ki a csiklandozás és a fázás érzését: Juhuhu!… 
Zepe ekkor felfortyant és valami olyat kiáltott oda a tengernek, amit lenyomatni 
egyáltalában nem lehet és amiért Neptun isten bízvást megindíthatta volna el‑
lene a becsületsértési eljárást. A hullámok most már zúgva vágtattak felénk és 
dörögve pukkadtak szét a hajó orra alatt, egész záport zúdítva ránk. Vendégeink 
a kajütbe menekültek és én megfordítottam a hajót. (…) Most már kemény or‑
kánba kerültünk és minden egyes hullám zúgva végigsöpört a födélzeten.”
(Herczeg Ferenc: Szelek szárnyán, 1905)
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Áramlások, árapály
Az Adria felszíni áramlásai a nyílt tengeren és 
a szélesebb csatornákban, öblökben alig érik 
el a fél csomós sebességet. Szűk csatornák‑
ban azonban akár 3–5 csomós, változó irá‑
nyú áramlást is tapasztalhatunk.
 Az árapály miatti vízszint‑ingadozás az 
Adrián nem jelentős – 30 cm és 1 méter kö‑
zötti (északon az erősebb; talán mindenki lá‑
tott már képeket a dagály által elöntött velen‑
cei Szent‑Márk térről) – szinte legyinthetnénk 
is, hogy nem kell vele foglalkozni: s általában 
ez így is van. Annyira legalábbis biztosan nem 
kell számon tartani, mint a világ más részein: 
nem kell a kikötőből való indulásunkat vagy 
érkezésünket ehhez igazítani. Olykor azon‑
ban előfordulhat, hogy olyan helyen vagyunk 
kénytelenek kikötni, ahol „éppen elég” mély 
a víz: ilyenkor egy 10‑20 centiméternyi víz‑
szint‑csökkenés is súlyos következményekkel 

járhat, így mindig legyünk erre is tekintettel, 
s tartsuk be az angol tengerészmondás intel‑
mét: „mindig legyen egy láb víz a hajód alatt”.
 Az árapálynál, vagyis a Nap‑Hold‑Föld tö‑
megvonzásának egymásra hatásából ere‑
dő vízszintmozgásoknál olykor jelentősebb 
hatása van az időjárásnak: a jugó általában 
vízszint‑emelkedést, a bóra vízszint‑csökke‑
nést hoz. A magas hegyekkel övezett parthoz 
közeli öblökben, kikötőkben — pl. Rabon, a 
Velebit‑csatornában vagy a Pelješac‑félsziget 
közelében – ez a vízszintcsökkenés bóra 
előtt akár az 1‑2 métert is elérheti; ez a je‑
lenség főleg ősszel és télen fordul elő, nyáron 
nagyon ritka.
 A vízszintet természetesen a légnyomás is 
befolyásolja – a magas légnyomás csökkenti, 
az alacsony növeli a vízszintet, de ez a válto‑
zás csak centiméterekben mérhető.

Térképek, pilotkönyvek
„A mai hajók többségén már van GPS, mi 
szükség lehet a térképre?” – sajnos egyre 
gyakrabban hallja az ember ezt a kérdést. 
Kétségtelen, hogy a műholdas helymeghatá‑
rozás már mindennapi életünk részévé vált s 
természetesen a hajón is rendkívül megköny‑
nyíti a dolgunk. Fontos azonban, hogy ne úgy 
tekintsünk rá, mint ami minden problémán‑
kat megoldja s amiben fenntartások nélkül 
bízhatunk.
 A GPS és a benne levő térkép – legyen 
bármilyen kényelmes és megbízhatónak tűnő 
is – nem helyettesítheti az „igazi”, papírra 
nyomott térképeket, a más formában elérhe‑
tő hajózási információkat és természetesen a 
saját megfigyeléseinket. Talán sokan láttunk 
már olyat, hogy hajónk békésen halad a part 
mellett, a GPS szerint viszont 60 méterrel 
arrébb, a dombtetőn pihen; hogy ilyenkor a 
vevő vagy a térkép a pontatlan, tulajdonkép‑
pen mindegy is – a lényeg, hogy nem szabad 
vakon megbíznunk az elektronikában.

Milyen térképet és hol?
A hajózási térképek körében az etalon a brit 
Admiralitás (Admiralty) által kiadott térképek: 
ezek gyakorlatilag a világ összes, hajóval 
bejárható vízfelületére elérhetők és megvá‑
sárolhatók – természetesen az Adriára is. 

Egyszerűbb azonban hozzájutni, és a „hazai 
pálya” miatt talán jobbak és főképp olcsób‑
bak a Horvát Hidrográfiai Intézet (Hrvatski 
Hidrografski Institut, HHI) által kiadott tér‑
képek. A nagy (1:300 000, 1:750 000 vagy 
akár 1:2 500 000) léptékű áttekintő és egyéb 
térképek mellett a part menti hajózáshoz 
legjobban az 1:100 000 léptékű térképek 
használhatók. Ezeket tizennégy különálló, 
A0‑s (71x100 cm‑es) méretű lapon, vagy két 
csomagban, az úgynevezett „Male Karte” 
gyűjteményben, a kis helyen jobban kezel‑
hető 38x48 cm‑es méretben szerezhetjük 
be. A hivatalos horvátországi forgalmazók 
listája a HHI weboldalán (www.hhi.hr) talál‑
ható meg. Saját tapasztalat alapján vásár‑
lás előtt érdemes felvenni a kapcsolatot az 
üzlettel és megrendelni a térképeket, mert 
nem tartanak belőlük nagy készleteket. A 
Male Karte sorozat több helyen, marinák re‑
cepcióin, hajósboltokban illetve egyéb inter‑
netes forgalmazóknál – pl. a hajozzunk.hu 
webáruházban – is kapható.

Térképek javítása
Térképeknél fontos kérdés az elkészítés, ki‑
nyomtatás és a megvásárlás (s persze az azt 
követő) változások – új vagy megszüntetett 
világítótorony; újonnan fölfedezett zátony; 
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megváltozott vízmélységi adatok – követé‑
se. Ez a térképjavításnak nevezett folyamat, 
melynek alapja a térkép kiadója (ez esetben 
a HHI) által rendszeresen – általában ha‑
vonta – kiadott információ, az ún. Notice to 
Mariners, mely tartalmazza a térképeken és 
egyéb hivatalos kiadványokon átvezetendő 
módosításokat. Az aktuális és korábbi javítá‑
sok a HHI weboldalán horvát és angol nyel‑
ven megtalálhatók.
 Egyes térképárusító helyek – a Male Karte 
sorozat kivételével – az eladott térképekre 
rávezetik az aktuális javításokat, innentől 
azonban a mi érdekünk és felelősségünk, 
hogy ezeket kövessük (sajnos charterhajókon 
ritkán látni javított térképet). S egy gondolat a 
GPS‑ekkel kapcsolatban: a GPS‑ben levő tér‑
képszoftver is egy adott időbeni állapotot tük‑
röz; ezekhez a térképekhez is adnak ki frissí‑
téseket, ám ha ezeket nem szerezzük be és 
nem töltjük rá a készülékünkre, kellemetlen 
(vagy annál is rosszabb) meglepetésekben le‑
het részünk.
 Az Admiralitás és a HHI térképein kívül lé‑
teznek német és olasz kiadásúak is; a számí‑
tógépre vagy GPS‑re tölthető térképek általá‑
ban ezek valamelyikén alapulnak.

A GPS és a horvát térképek
Mielőtt a címben szereplő viszonyt tisztáz‑
nánk, szükség van egy kis térképészeti kité‑
rőre: a térképek rajzolásánál a legfőbb ne‑
hézséget az okozza, hogy a Föld közel gömb 
alakú felületét kell a sík papírra leképezni. Ez 
a probléma egyidős a térképrajzolással és – 
attól is függően, hogy mi a célja a térképnek 
–, sok úgynevezett vetítési módszer létezik. 
Vannak henger‑ és kúpvetületek (aszerint, 
hogy „miképpen tartjuk a papírlapot a föld‑
gömbhöz"), melyek – a végeredményt te‑
kintve – lehetnek hossztartóak, szögtartóak 
vagy területtartóak; ezek a tulajdonságok azt 
mondják meg, hogy melyek azok a méretek, 
melyek a térkép teljes területén azonos lép‑
tékűek, összehasonlíthatóak. A navigációhoz 
általunk használt térképek szögtartó vetület‑
tel készülnek, ilyet legelőször Mercator hasz‑
nált a 16. században.
 Ennek azóta több, egymástól kis mér‑
tékben eltérő változata használatos: a HHI 
által kiadott horvát hajózási térképek az ún. 
Bessel 1841 ellipszoidon alapulnak, a GPS 
készülékek és a hozzá adott térképek viszont 
az ún. WGS‑84 vonatkoztatási rendszer sze‑
rint adják meg a földrajzi koordinátákat. Az 

eltérés a két rendszer között kb. 400 méter 
(a földrajzi helytől függően) – ami a nyílt ten‑
geren tulajdonképpen nem számít, egy zá‑
tonyos csatornán haladva vagy kikötés előtt 
viszont a szó szoros értelmében élet‑halál 
kérdése lehet.
 A Horvát Hidrográfiai Intézet által meg‑
adott hivatalos átszámítási mód a következő: 
egy horvát térképről leolvasott észak‑adriai  
(Splittől északra eső) pont földrajzi széles‑
ségéből 0,01′, hosszúságából 0,27′‑et kell 
levonni. Dél‑adriai pont esetén a szélesség 
javítása azonos a fentivel, a hosszúságból vi‑
szont 0,30′‑et kell levonni. GPS‑ről leolvasott 
(WGS‑84 szerinti) koordinátát a térképre fel‑
rajzolva természetesen a fenti értékeket hoz‑
zá kell adni.

Egyéb kiadványok
A térképek mellett hasznos útitárs lehet a 
pilotkönyv, mely a kikötők, öblök részletes és 
pontos (kis léptékű) helyszínrajzát, az egyes 
területek időjárási, vízrajzi leírását, világító‑
tornyok, rádióadók pontos adatait tartalmaz‑
za. Számos kiadótól– köztük természetesen 
az Admiralitástól és a HHI‑tól – és számos 
formában (pl. csak az Adriára, vagy az egész 
Földközi‑tengerre vonatkozó; minden infor‑
mációt egyben közlő, vagy pl. csak a kikötői 
helyszínrajzokra koncentráló) elérhetőek az 
ilyen kiadványok, a számunkra legmegfele‑
lőbb kiválasztásában az interneten minden 
információt megtalálunk.

Elnevezések a horvát térképeken
Horvát kiadású térképet böngészve hasznos támpont 
bizonyos szavak, kifejezések magyar megfelelőjének 
ismerete. Íme a leggyakrabban előfordulók:
hrid, hr. – szirt, zátony
hum – fűfélékkel borított kis hegy
luka, lučica ‑ kikötő
most – híd
otok – sziget
polje, poljica ‑ mező
porat ‑ kikötő
privlaka ‑ földnyelv
prolaz – átjáró
punta – fok
rat, rt. – fok
rijeka – folyó
sveti, sv. – szent
uvala – öböl
vrata – átjáró
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A horvát nyelv
Bár a legeldugottabb helyek kivételével általában angolul, németül, esetleg olaszul is elboldo‑
gulunk, nem árt, ha néhány horvát szóval és kifejezéssel tisztában vagyunk. Kevésbé érezzük 
elveszettnek magunkat és a helyiek is szívesen fogadják, ha az alapszavakat – üdvözlés, ké‑
rem, köszönöm – legalább a saját nyelvükön hallják. A feliratok vagy pl. egy étlap értelmezése‑
kor is jól jöhet bizonyos szavak ismerete.
 A horvát szláv nyelv, így ha beszélünk valamilyen másik szláv nyelven, sok ismerős szóra és 
nyelvtani szabályra lelünk majd. 
 Beszédben mindent úgy kell kiejteni, ahogy leírjuk és a legtöbb hang is azonos a magyarral, 
csak néhány különbség van:

 Gyakori a mássalhangzó‑torlódás (pl. Krk, Mljet, Vrsar) – ilyenkor az r elé egy rövid e‑t kell 
ejteni és az r‑et jól megpörgetni (verrszár, kerrk); az l elé pedig egy rövid i‑t (miljet).
 Részben a más szláv nyelvek példája, részben a megszokás miatt hajlamosak vagyunk né‑
hány mássalhangzót lágyan ejteni (pl. n helyett ny‑et mondunk): a leggyakoribb eset az ismert 
város neve, melynek helyes kiejtése az írás szerinti Dubrovnik (és nem dubrovnyik).

 a (rövid) á
 č cs
 ć ty és cs közötti hang
 e e és é közötti hang

 đ, dj gy és dzs között hang
 lj j
 nj ny
 s sz

 š s
 tj ty
 ž zs

Kisszótár
Nyelvi gyorssegély: a leggyakoribb szavak és kifejezések a leggyakoribb helyzetekre – de egy 
útiszótárt vagy társalgási zsebkönyvet mindenképp érdemes magunkkal vinni!

Társalgás, köszönés
Jó reggelt. Dobro jutro.
Jó napot. Dobar dan.
Jó estét. Dobra večer.
Jó éjszakát. Laku noć.
Szia. Bog.
Isten hozta. Dobro došli.
Viszontlátásra. Doviđenja.
Hogy van? Kako ste?
Köszönöm, jól. Dobro sam, hvala.
Minden rendben? Sve u redu?
Hogy hívják (Önt)? Kako se zovete?
…‑nak/nek hívnak. Zovem se … .
Örülök, hogy megismerhetem. Drago mi je.
Kérem. Molim.
Köszönöm (szépen). Hvala (lijepa).
Szívesen. Nema na čemu.
Igen. Da.
Nem. Ne.
Elnézést. Oprostite.
Sajnálom. Žao mi je.
Jó étvágyat! Dobar tek!
Nem értem. Ne razumijem.
Nem beszélek (jól) horvátul. Ne govorim 
(dobro) hrvatski.
Magyar vagyok. Ja sam mađar / mađarka.
Beszél angolul? Govorite li engleski?

Horvát nyelvtörők
Tanuljuk meg az alábbi mondatokat és örvendez‑
tessük meg velük újdonsült horvát ismerőseinket 
– a hatás biztosan nem marad el…
Na vrh brda vrba mrda. – Folyóparton ring a fűz.
Ko pokopa popu bob? – Ki ásta el a pap lóbabját?
Razrahatleisasteli se? – Jól érezted magad?
Ture bure tura, bula bure valja, bolje ture bure 
tura nego bula bure valja. – A török görgeti a hor‑
dót, a hordó meglöki a törököt; a hordónak jobb, ha 
ő löki a törököt, mint hogy a török görgeti őt.
Petar pita Pavla pošto Pavle par pataka; par 
pataka pet petaka, pet pataka puno petaka. – Pé‑
ter egy pár kacsa árát kérdezi Páltól; egy pár kacsa 
öt ötös, öt kacsa ára sok ötös.
Crni jarac crnom trnu crn vrh grize; ne grizi mi crni 
jarče, crnom trnu crn vrh! – A fekete bakkecske a 
fekete tüskebokor fekete tetejét rágja; ne rágd te fe‑
kete bakkecske a fekete tüskebokor fekete tetejét!
Pop kopa prokop, kroz prokop kopa pop. – A pap 
árkot ás, egy árkon át ás a pap.
Cvrči cvrči cvrčak na čvoru crne smrče. – Cirip, 
cirip szól a tücsök a feketefenyő csomóján.
Tri tigra, tri tigrice i tri tigrica. – Három tigris, há‑
rom tigrislány és három kistigris.
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0 nula
1 jedan / jedna / jedno
2 dva / dvije
3 tri
4 četiri
5 pet
6 šest
7 sedam
8 osam
9 devet
10 deset
11 jedanaest
12 dvanaest
13 trinaest
14 četrnaest
15 petnaest
16 šestnaest

17 sedamnaest
18 osamnaest
19 devetnaest
20 dvadeset
21 dvadeset jedan
22 dvadeset dva
23 dvadeset tri
30 trideset
40 četrdeset
50 pedeset
60 šezdeset
70 sedamdeset
80 osamdeset
90 devedeset
100 sto
200 dvijesto
300 trista

1 000 tisuća
1 001 tisuća i jedan
1 002 tisuća i dva
2 000 dvije tisuće
10 000 deset tisuća
20 000 dvadeset tisuća
1 000 000 milijun

fél pola
harmad trećina
negyed četvrtina
sok mnogo
több više
kevés malo
kevesebb manje
néhány nekoliko

tavasz proljeće
nyár ljeto
ősz jesen
tél zima

január siječanj
február veljača
március ožujak
április travanj
május svibanj
június lipanj
július srpanj
augusztus kolovoz
szeptember rujan
október listopad
november studeni
december prosinac

hétfő ponedjeljak
kedd utorak
szerda srijeda
csütörtök četvrtak
péntek petak
szombat subota
vasárnap nedjelja

hétköznap radni dan
hétvége vikend
ünnepnap blagdan

tegnapelőtt prekjučer
tegnap jučer
ma danas
holnap sutra
holnapután prekosutra

év godina
hónap mjesec
hét tjedan
nap dan
óra sat
perc minuta
másodperc sekunda

hajnal zora
reggel jutro
délelőtt prije podne
dél podne
délután poslije podne
este večer
éjszaka noć
napkelte izlazak sunca
napnyugta zalazak sunca

Számok

Idő (évszakok, hónapok, napok, napszakok, óra)

A hónapok nevei
Elsőre talán meglepve látjuk, hogy a 
hónapok nevei nem hasonlítanak a ma‑
gyarból vagy más idegen nyelvekből meg‑
ismertekre. A horvát nyelv megőrizte az 
embernek a természettel való kapcsolatára és a mező‑
gazdasági munkákra vagy épp a népi megfigyelésekre 
utaló hónapneveket (de ugyanígy van más szláv nyel‑
vekben is, mint például a lengyelben vagy a csehben).
Januárban a favágásnak volt az ideje, innen kapta a 
hónap a nevét (sijeći = vágni). Február és március neve 
az időjárás változó, szeszélyes voltára utal. Április neve 
már a természet ébredését mutatja (trava = fű). Május 
a somfáról (svibovina) kapta nevét, míg június a hársról 
(lipa). Július neve a sarlóból (srp) származik, hiszen eb‑

ben a hónapban volt esedékes az aratás 
(ez a hónapnév egyébként a lengyelben is 
megtalálható, de ott az augusztust jelöli). 
Augusztus is a betakarítással hozható 
párhuzamba (a kolo és a voziti szó össze‑

tételéből, melynek jelentése kocsihajtás). Szeptembert 
bizonyos források a szarvasbőgés hónapjának hívják, 
más szerint egyszerűen vörös hónapot jelent. Október 
neve levélhullást jelent (list = levél, padati = hullani) – a 
lengyelben és a csehben ugyanez a neve a november‑
nek. A horvátban a november neve a hideg (studen) szó‑
ból ered. A december nevét többféleképpen értelmezik, 
egyesek szerint a könyörgésre, más kutatások szerint a 
karácsonyi sütésre vagy éppen a tél közepétől hosszab‑
bodó nappalokra utal.
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A hajón
akkumulátor baterija
akkumulátortöltő punjač 
baterija
bimini‑tető tenda za sunce
árboc jarbol
csáklya čaklja, kuka
csörlő vitlo
csörlőkar ručica vinča
evező vesla gomona
gázpalack plinska boca
génua genova
gumicsónak gumenjak
hajócsavar propeler

horgony sidro
lánc lanac
kézi tájoló ručna busola
kormány kormilo
kötél konop
külmotor vanbrodski motor
lobogó zastava
mélységmérő dubinomjer
mentőmellény prsluk za 
spasavanje
mentőöv,‑gyűrű pojas za 
spasavanje
nagyvitorla glavno jedro

navigációs fény navigacijsko 
svjetlo
palló pasarela
puffer, fender bokobran
sebességmérő brzinomjer
széljelző vjetrokaz
tájoló kompas
távcső dalekozor
tőkesúly težina kobilice
üzemanyagtartály spremnik 
goriva
vitorla jedro
víztartály spremnik vode

Színek
barna smeđe
fehér bijelo
fekete crno
kék plavo

lila ljubičasto
narancssárga narančasto
piros crveno
sárga žuto

szürke sivo
zöld zeleno

Irányok, távolságok
észak sjever
dél jug
kelet istok
nyugat zapad

bal lijevo 
jobb desno 
előre ravno 
fel gore 

le dolje 
messze daleko 
közel blizu 

Útközben, térképen
autópálya autocesta
autópályapihenő odmorište
barlang pećina
bejárat ulaz
fizetőkapu cestarina
fok rat, rt.
folyó rijeka
hegy brdo, gora
hegycsúcs vrh
hegység planina
híd most
kápolna kapela

kapu vrata
kastély dvorac
kijárat izlaz
kikötő luka
komp trajekt
kórház bolnica
múzeum muzej
óváros stari gard
öböl uvala
ösvény, út put
patak potok, draga
rakpart obala

rendőrség policija
repülőtér aerodrom, zračna 
luka
sétány šetalište
szent (szt.) sveti/svetog (sv.)
sziget(ek) otok (otoci)
szirt, zátony hrid, hr.
templom crkva
tengerpart, strand plaža
tér trg
tó jezero
vám carina

Italok
ásványvíz (szénsavas/
mentes) mineralna voda 
(gazirana/negazirana)
bor vino
fehér bor bijelo vino

gyümölcslé voćni sok
kávé kava
pálinka rakija
sör pivo
tea čaj

tej mlijeko
víz voda
vörösbor crno vino

Ételek
angolna jegulja
borjúhús teletina
csirke piletina
fagylalt, jégkrém sladoled
főtt tészta kuhano tijesto
hal riba

hús meso
kagyló školjka, dagnje
krumpli krumpir
leves juha
osztriga kamenica
polip hobotnica

rizs riža
saláta salata
sütemény kolač
tintahal lignje, šipa
tonhal tun
vadhús meso od divljači
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Étteremben
étlap jelovnik
étterem restoran
menü meni
pincér konobar

előétel predjelo
hideg étel hladno jelo
meleg étel toplo jelo
kanál žlica

kés nož
villa vilica
pohár čaša
szalvéta ubrus
tányér tanjur

reggeli doručak
ebéd ručak
vacsora večera

Mit parancsol? Što želite?
Mit ajánl? Što biste nam 
preporučili?
Kérem a számlát! Molim vas 
donesite račun! vagy egysze-
rűbben: Račun, molim!
Ez finom volt! To je bilo 
izvrsno!

Élelmiszerek
bors papar
cukor šećer
ecet ocat
felvágott narezak
kenyér kruh
kolbász kobasica

lekvár marmelada
méz med
mustár senf
péksütemény pecivo
sajt sir
só so

sonka šunka
szárított sonka pršut
tejföl vrhnje
tojás jaja
vaj maslac
zsír mast

Zöldség‑gyümölcs
alma jabuka
banán banana
barack breskva
dió orah
fehérrépa bijela repa
fokhagyma češnjak
füge smokva
gomba gljiva
görögdinnye lubenica

gyümölcs voće
hagyma luk
káposzta zelje
körte kruska
kukorica kukuruz
mogyoró ljesnak
narancs naranča
olivabogyó maslina
paprika paprika

paradicsom pradajz, rajčica
retek rotkva
torma hren
uborka krastavac
sárgadinnye dinja
sárgarépa mrkva
szilva šljiva
szőlő groždje

Az éttermekben, étlapokon való eligazodáshoz 
további segítséget a 386. oldaltól találunk.
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Túrák
Egy hajótúra – akár vitorlással, akár motoros hajóval indulunk neki – 
a kaland, a kikapcsolódás, a pihenés, a másik ember és a természet 
megismerése, valamint a világlátás nagyszerű keveréke. 
 Kaland, mert a vízen, egy hajó fedélzetén élünk néhány napig, a 
megszokotthoz képest kissé nomádabb körülmények között; olyan dol‑
gokat csinálunk és olyan helyekre jutunk el, amelyekről később – talán 
még évekig – sokáig mesélünk és szívesen emlékszünk vissza rájuk. 
 Kikapcsolódás, mert a sós tengeri levegőn, a napsütésben, szélben 
egy pillanat alatt elfelejtjük az otthoni gondokat, problémákat, és csak 
az adott pillanatra, az éppen aktuális teendőre – ami lehet egy kikötési 
manőver, egy kötél vagy egy doboz sör meghúzása, vagy éppen az édes 
semmittevés – koncentrálunk. 
 Pihenés, mert bár vannak olyan tevékenységek, melyeket el kell 
végezni, de mégis rengeteg idő jut a napozásra, heverészésre, olvasga‑
tásra vagy az alvásra.
 Akik a hajón vagyunk, jobban megismerjük egymást, hiszen egy 
héten keresztül egy lakótelepi lakásnál jóval kisebb területen élünk 
hatan‑nyolcan, sokszor pár centiméterre egymástól; látjuk a másik 
összes apró hibáját, megtanuljuk tolerálni azokat és ezt várjuk a má‑
siktól is. Sokat nevetünk, és olykor a korábban ismeretlenek között 
is életre szóló barátság szövődhet; akik pedig már (akár jól) ismerték 
egymást, új oldalukról láthatják meg a másikat. 
 Megismerjük a természetet, és azt, hogy milyen kicsik is vagyunk 
benne. Bár általában a part mentén maradunk, így a látási viszonyok‑
tól függően szárazföldet szinte mindig látunk valamerre, mégiscsak 
körbevesz a hatalmas tenger; annak a közepén a többtonnás hajó (s 
rajta mi magunk) tényleg csak apró porszem vagyunk. Ha pedig feltá‑
mad a szél vagy a hullámok, ez az érzés tovább erősödik.
 Világot látunk, olyan helyekre jutunk el – öblök, átjárók, sziklafa‑
lak, kis szigetek –, ahova máshogy, mint hajóval bajos lenne. A koráb‑
ban ismert városokat pedig olyan nézőpontból látjuk, ahogy korábban 
nem – könyvünk bevezető mondatát ismételve: egy város a legszebb 
arcát a tenger felől mutatja. 
 Keljünk tehát útra, kövessük végig a térképen az ajánlott túraútvo‑
nalakat, lapozzunk oda az egyes megállók részletes ismertetéséhez, 
képzeljük el a tájakat, szigeteket, kikötőket; de a legjobb, ha a fedél‑
zeten állva tartjuk a kezünkben a könyvet és úgy böngésszük következő 
úticélunk ismertetőjét.

BALRA Dagadó vitorlákkal
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1. túra: A Kornátokon át a Krka‑folyóig – 6 nap, 146 nm F
Biograd – Žut – Piškera – Vodice – Skradin – Murter – Biograd
Természeti csodák, az Adria egyik legszebb és legtöbbet látogatott 
szigetcsoportja, turistáktól nyüzsgő kisváros, sziklafalak közötti folyami 
hajózás és vízesések látványa vár ránk ezen a könnyű, sok pihenést, 
fürdést kínáló túrán. Általában jól felszerelt marinákban alszunk, de egy 
éjszaka kipróbáljuk a horgonyzást is.

2. túra: Szigetről‑szigetre Vistől Korčuláig – 6 nap, 200 nm FF

Kaštela – Vis – Pasadur – Pomena – Korčula – Palmižana – Kaštela
A dél‑dalmát szigetvilágot fedezzük fel ezen a túrán: a kaštelai indulás után 
mindennap egy – sőt, olykor két – újabb szigetet keresünk fel. A napok 
nagy részét hajón töltjük, de mindig lesz alkalom megállásra, pihenésre, 
fürdésre is.

3. túra: Dubrovnik, Mljet, Palagruža – 6 nap, 240 nm FFF

Dubrovnik – Mljet – Orebić – Pasadur – Polače – Dubrovnik
Igazi kalandra indulunk: a túra során egyik úticélunk a partoktól legtávolabb 
fekvő sziget, Palagruža, emellett bebarangoljuk a déli szigetvilágot.

4. túra: Az Adria ékszerdobozai I. – 6 nap, 134 nm F
Rab – Šimuni – Zadar – Veli Iž – Molat – Ilovik – Rab
A túra szinte minden napján olyan helyre érkezünk, ahonnan a 
legszívesebben nem is mennénk tovább – már‑már úgy érezzük, hogy az 
indulási kikötőben, Rab városában is el tudnánk tölteni az egész hetet. 
De mégis érdemes elindulni, hogy felfedezzünk egy újabb és újabb 
ékszerdobozt: Zadart, Ilovikot vagy éppen Veli Lošinjt.

5. túra: Šibeniktől a Kék barlangig – 6 nap, 159 nm FF

Šibenik – Rogoznica – Trogir – Vis – Hvar – Primošten – Šibenik
Kedves városok, köztük a műemlékektől roskadozó Trogir vagy a páratlan 
hangulatú Hvar és az Adria egyedülálló természeti kincse, a biševoi Kék 
barlang teszi felejthetetlenné ezt a kényelmesen bejárható útvonalat.

6. túra: Városnézés, nyaralás – 4 nap, 94 nm F
Betina – Zadar – Veli Iž – Žut – Betina
Könnyű, négynapos túrára indulunk Murter szigetéről, hogy szemezgessünk 
Észak‑Dalmácia legszebb helyei közül. Mivel sokszor szerepel a 
programban fürdés, érdemes a nyári hónapokra időzíteni ezt az utat.

7. túra: Négy nap, öt sziget – 4 nap, 103 nm F
Punat – Ilovik – Mali Lošinj – Rab – Punat
Kényelmesen megtehető napi útszakaszok, látnivalókban gazdag, 
nyüzsgő és nyugalmat, békét árasztó szigetek váltogatják egymást a 
Kvarner‑vidéket bejáró négynapos túránkon.
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8. túra: Isztria és a Kvarner‑régió – 6 nap, 196 nm FF

Punat – Opatija – Cres – Pula – Veruda – Mali Lošinj – Punat
Krk szigetéről indulva bejárjuk a Kvarner‑régiót, Isztria nyugati partját, 
meglátogatjuk Pula amfiteátrumát és Tito egykori nyaralóhelyét, de közben 
fürdésre, pihenésre is jut időnk. 

9. túra: Nomád kalandozás a szigetek között – 6 nap, 159 nm FF

Sukošan – Murter – Telašćica – Molat – Ilovik – Sutomišćica – Sukošan
Észak‑Dalmácia szigeteit járjuk be, Murtertől Molaton és Ilovikon át, Dugi 
Otok és Olib érintésével Ugljanig. A napi útszakaszok még a fürdés és 
szieszta mellett is kényelmesen teljesíthetők, de a túra során a marinák 
kényelme helyett többször horgonyon vagy városi kikötőkben alszunk.

10. túra: Dalmát városok szigetről‑szigetre – 6 nap, 208 nm FF

Split – Trogir – Milna – Vrboska – Vela Luka – Komiža – Split
Hat nap, hat tengerparti város s szinte mindegyik más szigeten: szürke 
kőfalak, spalettás ablakok, piros tetők. A városok közötti útszakaszok 
kényelmesen bejárhatók, csak a túra negyedik napján kell hosszabb 
hajózásra készülni.

11. túra: Rövid körút Kremikből – 4 nap, 87 nm F
Primošten – Jezera – Piškera – Šibenik – Primošten
Mintha nem is tengeren hajóznánk, a végtelen horizontot szinte sosem 
látjuk majd, hiszen szinte mindig szigetek között járunk. A négynapos, 
inkább pihenést mint sok hajózást nyújtó túrán a szigetek mellett 
Primošten és Šibenik városát is bebarangolhatjuk.

12. túra: Splittől Dubrovnikig – 7 nap, 247 nm FFF

Split – Palmižana – Lumbarda – Mljet – Dubrovnik – Orebić – Jelsa – Split
Hosszú utat teszünk meg a túrán: két legnagyobb városa, Split és Dubrovnik 
között bejárjuk Dél‑Dalmácia partvidékét és szigeteit. Napközben keveset 
állunk meg, időnket inkább az esti kikötőkre tartogatjuk.

13. túra: Biogradtól Silbáig, Dugi Otok körül – 6 nap, 145 nm FF

Biograd – Ćušćica – Božava – Silba – Veli Rat – Telašćica – Biograd
Nomád túrára indulunk, hiszen csak egy éjszaka kötünk ki marinában, 
máskor horgonyon vagy városi kikötőkben alszunk. A napi útszakaszok 
nem hosszúak s közben megkerüljük Dugi Otok, Silba, Molat, Ist és 
Pašman szigeteket is.

14. túra: Sziget‑körút Zadarból – 6 nap, 173 nm FF

Zadar – Pag – Rab – Veli Lošinj – Olib – Ist – Zadar
Egy hosszú hajózás az első napra, majd kényelmesebb napi útszakaszok 
várnak ránk ezen a hat szigetet érintő túrán, melyen szép városokat, 
öblöket és a Velebit magas hegyeit is megcsodálhatjuk. Általában városi 
kikötőkben vagy horgonyon éjszakázunk. A túrára nyáron érdemes 
elindulni, nehogy a bóra beleszóljon útitervünkbe…
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15. túra: Umagtól Unijéig – 6 nap, 214 nm FF

Umag – Rovinj – Medulin – Susak – Cres – Pula – Umag
Horvátország legészakibb marinájából, Umagból indulunk, végighajózunk 
az Isztriai‑félsziget nyugati partjai mentén, majd teszünk egy kört a Kvarner 
kisebb szigetei körül; közben megállunk Isztria legszebb városaiban. 

16. túra: Hvar és Brač megkerülése – 6 nap, 151 nm F
Split – Luka – Zaglav – Hvar – Stari Grad – Vrboska – Split
Megkerüljük Dél‑Dalmácia két legnagyobb szigetét, három éjszakát 
horgonyon töltünk, meglátogatjuk Hvar három legkedvesebb városát s 
még Horvátország leghíresebb strandjánál is fürdünk; mindezt tetézzük 
egy indulás előtti vagy érkezés utáni városnézéssel Splitben.

17. túra: Fel, észak felé! – 7 nap, 225 nm FF

Sukošan – Iž – Šimuni – Unije – Cres – Punat – Olib – Sukošan
Sukošanból már a hajóátvétel estéjén elindulunk, mert hosszú utat járunk 
be: egészen Krk és Cres szigetekig elhajózunk, utóbbit meg is kerüljük. 
Útközben városi kikötőkben, marinákban és horgonyzóöblökben is 
éjszakázunk.  

18. túra: Kalandozás Isztria nyugati partjainál – 6 nap, 149 nm F
Pula – Funtana – Novigrad – Rovinj – Pomer – Susak – Pula
Pulából indulva bebarangoljunk Isztria nyugati partjának legszebb kikötőit, 
majd egy kis kiruccanást teszünk a Kvarner‑régióba, Susak szigetére. 

19. túra: Étteremről‑étteremre I. – 6 nap, 123 nm F
Tribunj – Žakan – Katina – Žakan – Murter – Skradin – Tribunj
Bejárjuk oda‑vissza a Kornátokat, három nap három különböző étteremnél 
kötünk ki, majd átruccanunk Murter‑szigethez, végül felmegyünk a 
Krka‑folyón Skradinig s utána térünk vissza Tribunjba: bárki számára 
bejárható nyaralótúra, gyönyörű tájakon.

20. túra: Négy nap Közép‑Dalmáciában – 4 nap, 82 nm F
Primošten – Milna – Split – Marina – Primošten
Könnyű, rövid napi hajózásokat kínáló túra ez, mely során megállunk két 
kisebb, valamint a partvidék legnagyobb városában. 

21. túra: Nagy dél‑dalmát körút – 6 nap, 183 nm FF

Dubrovnik – Ston – Zaklopatica – Vela Luka – Korčula – Mljet – Dubrovnik
Dalmácia déli szigeteit járjuk körbe: a turistacsalogató Elafitokat, a 
smaragdzöld Mljetet, a még mindig békés Lastovot és a kihagyhatatlan 
Korčulát. A dubrovniki bázist nem számítva marinában csak egyszer 
kötünk ki, inkább a városi kikötőket és éttermeket részesítjük előnyben.
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22. túra: Hegyek között, hidak alatt – 6 nap, 234 nm FF

Sukošan – Starigrad‑Paklenica – Pag – Supetarska Draga – Cres – Šimuni 
– Sukošan
Magas hegyek, szigetek közötti zegzugos utak, hidak, eldugott öblök, 
hajdanvolt fogolytábor és sok‑sok hajózás vár ránk ezen az izgalmas 
túrán, mely során az Adria jachttal ritkábban látogatott részeire is eljutunk. 
Többször alszunk városi kikötőben és egyszer horgonyon is.

23. túra: A külső szigetek körül – 6 nap, 324 nm FFF

Vodice – Vis – Sušac – Lastovo – Vis – Žakan – Vodice
A hosszú túrán végiglátogatjuk a horvát Adria külső szigeteit, s marinák 
helyett inkább horgonyon vagy éttermi kikötőkben alszunk; így inkább 
kalandra, mint pihenésre, nyaralásra vágyóknak, s csak gyakorlott 
hajósoknak ajánljuk ezt az utat.

24. túra: Kvarner‑körút – 6 nap, 175 nm FF

Opatija – Vela Luka (Krk) – Rab – Osor – Unije – Cres – Opatija
Opatijából indulva körbejárjuk a teljes Kvarner‑régiót – a szó szoros 
értelmében körbe, hiszen megkerüljük Krk, Rab, majd Cres‑szigetet. 
Könnyen teljesíthető napi útszakaszok változatos tájakon, kedves 
kisvárosokban vagy csöndes öblökben, horgonyon töltött éjszakákkal – így 
jellemezhetjük röviden a túrát.

25. túra: Étteremről‑étteremre II. – 4 nap, 129 nm F
Kaštela – Palmižana – Zaklopatica – Zarače – Kaštela
Négy napot hajózunk s minden este más étteremnél kötünk ki; először 
Palmižana, majd Lastovo, végül Hvar szigetén. Kellemes gasztro‑hajózás 
bárkinek, bármikor – de célszerűen május és szeptember között, hogy az 
éttermek biztosan nyitva legyenek!

26. túra: Négy nap a dalmát szigeteken – 4 nap, 152 nm FF

Kaštela – Komiža – Vinogradišće (Palmižana) – Vrboska – Kaštela
Kaštelából a nyílt tenger felé vesszük az irányt, és a Vis‑szigeti halászok 
városában, Komižában kötünk ki, majd meglátogatjuk a Kék barlangot, a 
Pakleni‑szigeteket és Hvart. Brač megkerülésével térünk vissza kiindulási 
kikötőnkbe. Négy nap aktív pihenés és gyönyörű tájak várnak ránk a túrán.

27. túra: Rab, Pag, Krk és más szigetek körül – 6 nap, 228 nm FF

Punat – Senj – Pag – Sutomišćica – Silba – Mali Lošinj – Punat
Punat marinájából indulunk és megkerülünk három nagy, és több kis 
szigetet. Közben olyan városokat lesz alkalmunk megnézni, mint Senj, 
Mali Lošinj vagy éppen Zadar. Jó időben kellemes túra, de az út első 
három napját a bóraveszélyes Velebitek lábánál töltjük, így a szokottnál is 
gondosabban figyeljük az időjárási híreket. 

28. túra: Biogradtól a Kvarnerig – 6 nap, 216 nm FF

Biograd – Veli Rat – Susak – Punat – Rab – Ist – Biograd
Változatos túrára indulunk: hol szigetek közötti zegzugos utakon, hol 
szinte a nyílt tengeren hajózunk; egyik éjszaka nyüzsgő városban, máskor 
elhagyatott öbölben alszunk. Sokat leszünk a vízen, de mindig marad idő 
fürdésre, pihenésre és este városnézésre is.
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29. túra: Egy hét (szinte) szárazföld nélkül – 6 nap, 180 nm FFF

Zadar – Mljake‑öböl (Ist) – Bizikovica (Žut) – Jezera – Luka Grebaštica – 
Šmokvica – Lojena‑öböl (Kornátok) – Zadar
Egy hétre magunk mögött hagyjuk a civilizációt s a szárazföldet: a túra 
során – egy kivételével – minden éjszakát a vízen, horgonyon töltünk. 
Gyönyörű tájakon hajózunk, forgalmasabb vagy éppen csendes öblökben 
állunk meg napközben és esténként. A megtett távolságok nem nagyok, de 
csak akkor válasszuk ezt az útvonalat, ha a hajón utazók közül mindenki 
hajlandó elviselni a nomádabb körülményeket és a kikötők hiányát.

30. túra: Két hét pihenés Dél‑Dalmáciában – 13 nap, 341 nm F
Dubrovnik – Prožura (Mljet) – Orebić – Pupnatska Luka (Korčula) – Vis – 
Stomorska (Šolta) – Trogir – Split – Baška Voda – Jelsa – Stari Grad – Hvar 
– Pomena – Dubrovnik
Dubrovniktól Trogirig bebarangoljuk a dalmát partvidéket és szigeteket. 
Nem sietünk, hiszen két hetünk van rá, s a megtett út teljes hosszát 
nézve – vannak túrák, amelyeken egy hét alatt megteszünk közel ekkora 
távolságot – szinte el sem hisszük, hogy közben ennyi látnivaló, ennyi 
élmény vár ránk. A bárki számára teljesíthető út során váltakoznak a 
marinákban, városi kikötőkben, horgonyon töltött éjszakák. Lesznek 
napok, amikor alig leszünk néhány órát a vízen és több lesz a városnézés; 
de közbeiktatunk hosszabb hajózásokat is.

31. túra: Ismerősök és ismeretlenek – 13 nap, 353 nm FF

Murter – Restaurant Sabuni (Žut) – Muna (Žirje) – Rogoznica – Trogir 
– Bobovišće (Brač) – Povlja (Brač) – Palmižana – Prigradica (Korčula) – 
Korčula – Zaklopatica – Milna (Brač) – Primošten – Murter
Murter szigetéről indulva egészen Lastovóig jutunk el ezen a túrán s 
közben megkerülünk több szigetet. Olyan öblökkel, kis városi kikötőkkel 
ismerkedünk meg, melyeket talán kevesebben látogatnak, de az 
útvonaltervben szerepelnek olyan „kihagyhatatlan” helyek is, mint Trogir 
vagy Korčula.

32. túra: Az Isztriától–Dalmáciáig – 13 nap, 323 nm F
Rovinj – Pomer – Osor – Rab – Premuda – Božava – Veli Iž – Piškera – 
Murter – Zadar – Sv. Ante (Silba) – Mali Lošinj – Paltana – Rovinj
Mesés városokban állunk meg, eldugott szigetekre látogatunk el, 
számtalan természeti és ember alkotta csodával találkozunk harmadik 
kéthetes túránkon. Mindegyik nap változatos s egyik útszakasz sem 
hosszú, bárki bátran vállalkozhat erre a körútra.

33. túra: Az Adria ékszerdobozai II. – 13 nap, 371 nm FF

Biograd – Zadar – Katina – Tribunj – Primošten – Milna (Brač) – Vela Luka 
– Korčula – Pasadur – Vis – Trogir – Šibenik – Žut – Biograd
Sokan álmodnak egy ilyen túráról, amelyben benne van az adriai hajózás 
minden szépsége. A két hét alatt meglátogatott helyek – legyen az egy 
nagyváros, egy sziget, öböl, vagy egy kis falu – mindegyike külön csoda. 
A napi útszakaszok kényelmesen bejárhatók, marad idő fürdésre, 
városnézésre, pihenésre is; igazi kaland és kikapcsolódás lesz ez az út.

JOBBRA Túra a Kornátok között
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F
6 nap

146 nm A Kornátokon át a Krka‑folyóig
Természeti csodák, az Adria egyik legszebb és legtöbbet látogatott sziget‑
csoportja, turistáktól nyüzsgő kisváros, sziklafalak közötti folyami hajózás 
és vízesések látványa vár ránk ezen a könnyű, sok pihenést, fürdést kínáló 
túrán. Általában jól felszerelt marinákban alszunk, de egy éjszaka kipró‑
báljuk a horgonyzást is.

1. nap: Biograd–Žut – 22 nm M
Biogradból (B240) 1 indulunk a Pašmani‑csatornában északnyugat felé, majd 
áthajózunk a Ždrelac‑átjárón 2, az Ugljan (B222) és Pašman (B236) szigeteket 
összekötő híd alatt. Ebédidőhöz közeledve Pašman‑sziget délnyugati olda‑
lán, a Soline‑öbölben 3 (43°55,7′N, 015°21,4′E) dobunk horgonyt. A fürdés után 
Šćitna és Gangarol szigetek között áthajózva az esti úticél egy újabb szi‑
get, Žut (B242) ACI Marinája 4.

2. nap: Žut–Piškera – 20 nm M
A reggeli hegymászást vagy úszást követően áthajózunk a Telašćica (B220) ka‑
puján, a Mala Proversa átjárón 5, majd a Kornátok (B244) északnyugati csú‑
csánál álló Sestrica világítótorony mellett. A Levrnaka‑öbölben 6 (43°49,4′N, 
015°15,2′E) álljunk meg fürdeni, ebédelni. Mivel az öböl a Nemzeti Park ré‑
sze, számítani kell a belépődíjat szedő csónak meg jelenésére (ha a fize‑
tést itt esetleg meg is ússzuk, a marinában már valószínűleg nem fogjuk). 
Érdemes még naplemente előtt megérkezni Piškera (B248) ACI Marinába 7. 

3. nap: Piškera–Vodice – 24 nm M
Piškerából elindulva – akár a Kornátok külső 
oldalán, akár a szigetek között – délkeleti irány‑
ban hajózunk. Az Adriának ezen a részén gyak‑
ran fordulnak elő delfinek, így érdemes figyelni 
és a fényképezőgéppel résen lenni. Delfinek 
híján gyönyörködjünk a változatos formájú szige‑
tekben. Napközben a Šibeniki‑szigetvilágban (B268) 
Kakan és Kaprije szigetek közelében, a 
Potkućina‑öböl 8 (43°41,9′N, 015°39,7′E) kedvelt hor‑
gonyzóhelyén állunk meg egy fürdésre, majd 
Kaprijét megkerülve elhajózunk Tribunj (B258) 
dombtetőn álló temploma előtt. Az estét és az 
éjszakát a vodicei (B260) ACI Marinában 9 töltjük. 

4. nap: Vodice–Skradin – 16 nm M
Ezen a napon keveset leszünk a vízen, mégis ér‑
demes időben elindulni: irány a Šibeniki‑öböl be‑
járata a. A város előtt elhaladva már tenger‑ és 
édesvíz keverékében, a Krka‑folyó torkolatában 
hajózunk. A šibeniki hídra b (43°45,7′N, 015°50,9′E) 
fölnézve érdemes figyelni a bungee‑jumping 
trambulint; ha szerencsénk van, egy ugrást is 
láthatunk. A később tóvá szélesedő folyó szűk 
kanyarulatain át kora délután érkezünk meg 
a festői Skradinba (B270) c, innen pedig – immár 
a kirándulóhajókkal vagy gyalog – irány a Krka 
Nemzeti Park (B273).

1. túra

FIGYELEM! Az Ugljan 
és Pašman közötti híd 
szabad nyílásmagassága 
16,5 méter. Indulás előtt 
mindenképpen ellenőrizzük 
a hajó dokumentációjában 
az árboc magasságát, 
szükség esetén változtas‑
suk meg az útitervet és 
déli irányból kerüljük meg 
Pašman szigetét!

LENT A šibeniki 
híd felé
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5. nap: Skradin–Murter – 41 nm A
Ma jóval többet hajózunk, de ha még Skradinban 
sétálnánk egyet, arra is ráérünk: nem sietünk 
egyetlen kikötőbe sem, hiszen horgonyon fogunk 
aludni. A visszaút az öböl kijáratáig ugyanaz, 
mint amit előző nap megtettünk; útközben ér‑
demes a Krka‑folyó két oldalán levő kagylóne‑
velő telepeket megfigyelni (némelyiknél helyben 
vásárolni is lehet). Ezután Žirje felé vesszük az 
irányt, ahol a napi fürdést a sziget délkeleti felén 
levő Stupica‑öbölben d (43°38,1′N, 015°41,1′E) ejtjük 
meg. Ezután kerüljük meg a Blitvenica világító‑
tornyot e (43°37,5′N, 015°34,3′E), majd vegyük célba 
Murter‑szigetet (B250). Az éjszakát egy békés öböl‑
ben, a Hrbošnjak‑szigetecske mellett f (43°46,5′N, 
015°39,6′E) horgonyon töltjük.

6. nap: Murter–Biograd – 23 nm M
Reggeli után végighajózunk Murter‑sziget partjai 
mellett. Első megállónk Murter (B252) város g ben‑
zinkútja, a Marina Hramina közvetlen közelében. 
Az idevezető út utolsó része a Žminjak‑átjárón 
h (43°50,2′N, 015°34,8′E) keresztül vezet, ami igen sekély, helyenként csak 2‑2,5 
méter; nagyon óvatosan, a szoros közepén hajózzunk át! Tankolás után 
ugyanezen az úton jövünk vissza és a Žminjak‑öbölben (43°50,3′N, 015°34,6′E) 
bójához kötünk vagy horgonyt dobunk – itt a parton egy étterem is van. A 
fürdés és ebédszünet után irány vissza Biograd.

FENT Csúcsforga‑
lom a Krka‑folyón
KÖZÉPEN Ilyen 
a naplemente 
Piškeráról nézve

Biograd

Žut

Piškera

Skradin

Vodice
Murter/Hrbošnjak

N



56 |  Túrák

FF
6 nap

200 nm Szigetről‑szigetre Vistől Korčuláig
2. túra
A dél‑dalmát szigetvilágot fedezzük fel ezen a túrán: a kaštelai indulás 
után mindennap egy – sőt, olykor két – újabb szigetet keresünk fel. A na‑
pok nagy részét hajón töltjük, de mindig lesz alkalom megállásra, pihenés‑
re, fürdésre is.

1. nap: Kaštela–Vis – 40 nm M
A kaštelai (B286) 1 kikötőből és a Kastélyok öbléből még Split (B288) beton‑
lakótelepeit látjuk, de ahogy nyugat felől elhagyjuk Čiovo szigetcsúcsát és 
az öblöt, hamarosan szebbik arcát mutatja az adriai tengerpart legnagyobb 
városa. Utunk a spliti kapunak is hívott, Šolta és Brač közötti átjáró 2 felé 
vezet, majd Šolta (B284) déli partja mentén a Tatinja‑öbölben 3 (43°22,1′N, 
016°17,0′E) állunk meg fürdeni. Az éjszakát Vis (B324) 4 kikötőjében, az azonos 
nevű sziget fővárosában töltjük.

2. nap: Vis–Lastovo – 42 nm M
Vis nyüzsgő reggeli életét az indulás után kompenzáljuk napfénnyel, 
csenddel, fürdéssel: rövid hajózással, Vis szigetcsúcsát megkerülve jutunk 
el a Budikovac‑szigetecske melletti öbölbe 5 (43°01,7′N, 016°14,7′E). Innen dél‑
kelet felé indulunk tovább, bal felé Korčula (B340) szigetét látjuk. Úticélunk 
Lastovo‑sziget (B336) Pasadur (B338) 6 nevű települése, ahol a helyi szálloda 
előtt vannak muringos kikötőhelyek. Megérkezés után a közeli strandon jól 
esik egy vacsora előtti fürdés vagy egy séta a part menti úton.

3. nap: Lastovo–Mljet – 28 nm AR
Kezdjük fürdéssel, felfedezéssel a napot, in‑
duljunk még reggeli előtt! Pár perc és alig 
fél mérföld hajózás után horgonyt dobunk a 
Pasadurral szembeni öbölben (42°45,4′N, 016°48,8′E), 
és máris csodás környezetben, nyugalomban 
reggelizhetünk. Érdemes kievezni a partra és 
gyalog fölfedezni az erdőt vagy a tengeralatt‑
járó‑bunkert (a bátrabbak hajóval is odaköt‑
hetnek a bejárat betonfalához). Maradhatunk 
nyugodtan kora délutánig, mert ma rövidebb 
út vár ránk: a Vrhovnjaci‑szigetek déli oldalán 
hajózva Mljet  (B350) szigetére, Pomenába (B352) 7 
megyünk, ahol választhatunk, hogy horgonyon 
töltjük az éjszakát vagy az éttermek valamelyiké‑
nél kötünk ki.

4. nap: Mljet–Korčula – 24 nm M
Ez a nap inkább a természeti és épített szépsé‑
gekről, mint a hajózásról szól. Az indulás után 
kipróbáljuk a „folyami hajózást”: Polače (B352) 
felé navigálva, majd Mljet és Kobrava‑sziget kö‑
zött elhajózva olyan, mintha a Duna‑kanyarba 
vagy a Rajnára tévedtünk volna 8 (42°47,1′N, 
017°24,9′E). Majd elhagyjuk a csatornát és irány 
Korčula (B344) 9 ACI Marina, ahova két ok miatt is 
célszerű időben érkezni: legyen helyünk a mari‑
nában (főszezonban nagyon zsúfolt) és legyen 

KÖZÉPEN Pomena
LENT Korčula 
városa

A spliti kapuban a Ražanj 
világítótorony előtt is 
elhajózunk.
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elég időnk a városnézésre. Ha a marinában 
esetleg még sincs hely, próbálkozzunk a város 
nyugati oldalán levő kis kikötőben, esetleg a 
közeli Orebić (B332) kikötőjében, ahonnan me‑
netrendszerű komphajóval tudunk átruccanni 
Korčula városába.

5. nap: Korčula–Palmižana – 37 nm M
A Korčula és Pelješac közti szoros a speciális 
szélviszonyai sok szörföst csábítanak, figyel‑
jünk rájuk, ahogy nyugat felé vesszük az irányt, 
megkerülve Korčula óvárosát. Magunk mögött hagyjuk a csatornát, északi 
irányban a távolban Hvar‑szigetet (B302) látjuk, északnyugatra előttünk pedig 
egy kisebb, sötétebb foltként Šćedro (B316) szigetét. Ez utóbbi déli oldalán, a 
Čarnjeni‑öbölben b (43°04,9′N, 016°43,1′E) állunk meg fürdeni, de választhatjuk 
a tőle keletre eső két szomszédos öböl valamelyikét is. Úticélunk ezután a 
Pakleni‑szigetcsoport, Palmižana (B314) c ACI Marinája, ahonnan este – im‑
már vízitaxival – könnyen eljutunk Hvar (B304) d városába is.

6. nap: Palmižana–Kaštela – 29 nm M
Ha előző nap nem mentünk át Hvarra, indulás után érdemes legalább a víz 
felől közelebb megnézni és körbehajózni az öblöt. Majd megkerülve Hvar 
nyugati csúcsát irány az első napról már ismert Šolta–Brač‑átjáró. Az átjá‑
ró után forduljunk keletre és látogassuk meg Milna (B296) e városát. Az öböl 
déli partján álló benzinkútnál tankolhatunk, majd keressünk kikötőhelyet 
a városi rakpartnál és üldögéljünk egy kicsit valamelyik kávézó napernyői 
alatt. A pihenő után visszaindulunk Kaštelába.

Kaštela

Vis

Pasadur
Pomena

Korčula

Palmižana

N

Palmižana marinája 
helyett választhatunk a 
szigetcsoport számtalan 
horgonyzóöble közül is – 
az éttermek onnan is jól 
megközelíthetők. Igaz, a 
hvari kiránduláshoz többet 
kell gyalogolni.

FENT ACI Marina 
Palmižana
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240 nm Dubrovnik, Mljet, Palagruža
Igazi kalandra indulunk: a túra során egyik úticélunk a partoktól legtávo‑
labb fekvő sziget, Palagruža, emellett bebarangoljuk a déli szigetvilágot.

1. nap: Dubrovnik–Mljet – 23 nm R
Dubrovnik (B354) 1 ACI Marinából indulunk, végig a Dubrovačka‑folyó torko‑
latán, a függőhíd alatt. Északnyugati irányba fordulunk, a szárazföld és az 
Elafit‑szigetek (B349) 2 – Koločep, Lopud, Šipan és a többiek – közötti csator‑
nán haladunk. Ha időnk engedi és kedvünk tartja, a szigetek valamelyikén 
megállhatunk egy rövid városnézésre vagy fürdésre. Mielőtt eljutnánk a 
Stoni‑csatornába, Olipa‑sziget mögött forduljunk délre majd délnyugatra, 
hogy Mljet‑szigeten (B350) elérjük Okuklje öblét 3 (42°43,6′N, 017°40,3′E), ahol az 
éttermek egyikénél kötünk ki.

2. nap: Mljet–Orebić – 32 nm T
Utunk Mljet mellett vezet északnyugati irányban. Mivel visszafelé is meg‑
állunk a szigeten, most inkább a csatorna északi oldalán hajózzunk. 
A napi strandolásra vegyük célba a Pelješac‑félszigeten (B330) Žuljana öb‑
lét 4 (42°53,5′N, 017°26,8′E), a megközelítésnél figyeljünk az északi bójára! Az 
éjszakát Korčulával (B344) szemben, Orebić (B332) 5 kikötőjében töltjük – ide 
maximum 12 méter (azaz kb. 40 láb) hosszú hajóval térhetünk be; ha en‑
nél nagyobbal keltünk útra, válasszuk a korčulai ACI Marinát, s a másnapi 
útitervet is ennek megfelelően módosítsuk!

3–4. nap: Orebić–Palagruža–Lastovo – 98 nm N
Ma hosszú út vár ránk, egész éjszaka hajózunk, így ráérünk az indulás‑
sal. Használjuk ki az időt és az orebići kikötőből induló kompok egyikével 
ruccanjunk át Korčulába (B344) 6 várost nézni, ajándékot venni, ebédelni. 
Késő délután visszatérve a hajóhoz érdemes a belülről már látott város‑
falakat körbehajózni, majd kezdődik a túra legnagyobb kalandja: éjsza‑
kai navigáció Horvátország legkülső szigetére, Palagružára (B360) 7. Nagy 
élmény éjszaka látni a munkájukat végző halászhajókat, vagy egy kivilá‑
gított sokemeletes úszó luxusszállodát a távolban. Napfelkelte előtt már 
valószínűleg meglátjuk a palagružai világítótorony 17,5 másodpercenként 
felvillanó fényét és délelőtt a szigetnél vagyunk – itt az olasz part már kö‑

3. túra

LENT Okuklje öble

FIGYELEM! A túra során 
hosszú egybefüggő utat 
teszünk meg a partoktól 
jelentősen eltávolodva. 
Egész éjszaka hajózunk, 
ezért elengedhetetlen, hogy 
a legénységből többen is 
rendelkezzenek megfelelő 
hajózási tapasztalattal, 
akik előre meghatározott 
beosztásban vannak 
szolgálatban.
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zelebb van, mint a horvát! Ha az időjárási‑ és 
tengerviszonyok lehetővé teszik, mindenképp 
szálljunk partra és nézzük meg közelről az 
Adria legmagasabb világítótornyát! Visszaúton 
Lastovo‑sziget (B336) felé lesz olyan szakasza a ha‑
józásnak, amikor igazán tengeren érezhetjük 
majd magunkat: a horvát Adrián ritkán átélhető 
módon sehol sem látunk majd szárazföldet ma‑
gunk körül! A városi kikötőben és hajón töltött 
éjszakák után jól esik majd a vízzel, villannyal, 
zuhanyzóval felszerelt pasaduri (B338) 8 kikötő.

5. nap: Lastovo–Mljet – 33 nm RA
Lastovot elhagyva rövid időn belül két tenger‑
alattjáró‑bunker előtt is elhajózunk, először a 
Velji Lago öbölben, majd a Mrčara és Prežba kö‑
zötti átjáróban (42°46,0′N, 016°48,1′E). Ezután a sziget 
északi oldalán kelet felé hajózunk, Mljet irányába. Estére választhatunk 
Polače (B352) 9 éttermei vagy az öbölben való horgonyzás közül.

6. nap: Mljet–Dubrovnik – 54 nm M
Mai utunk során nyugat és dél felől megkerüljük Mljet szigetét, majd az 
Elafit‑szigetek külső oldalán hajózunk végig. Ha időnk engedi tegyünk egy 
kitérőt, hogy Dubrovnik óvárosát a (42°38,4′N, 18°6,9′E) és Lokrum szigetét a 
víz felől is megnézzük. A marinánál levő benzinkút meglátogatása és a ki‑
kötés után pedig irány a város egy búcsúvacsorára, megünnepelni a nem 
mindennapi túra sikeres befejezését.

Dubrovnik

Orebić

Okuklje

PolačePasadur

Palagruža
N

FENT Palagruža 
világítótornya
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134 nm Az Adria ékszerdobozai I.
4. túra
A túra szinte minden napján olyan helyre érkezünk, ahonnan a legszíve‑
sebben nem is mennénk tovább – már‑már úgy érezzük, hogy az indulási 
kikötőben, Rab városában is el tudnánk tölteni az egész hetet. De mégis 
érdemes elindulni, hogy felfedezzünk egy újabb és újabb ékszerdobozt: 
Zadart, Ilovikot vagy éppen Veli Lošinjt.

1. nap: Rab–Šimuni – 25 nm M
Az indulás előtti estét töltsük városnézéssel, használjuk ki, hogy Rab (B184) 1 
óvárosa pár perc sétával elérhető a kikötőből! Reggel Rab tornyaival a 
hátunk mögött Pag‑sziget (B186) északnyugati csúcsáig hajózunk, majd a 
sziget partjai mentén délkelet felé vesszük az irányt. Útközben érdemes 
Novalja (B190) 2 városánál megállni akár egy rövid kikötés, akár egy hor‑
gonyzás erejéig. Estére a hegyek közötti öbölben megbúvó Šimuniba (B191) 3 
érünk, ahol az ACI Marinában éjszakázunk.

2. nap: Šimuni–Zadar – 27 nm M
Pag kopár hegyeinek éles kontrasztja lesz ez a nap: először a napfényes 
Vir‑sziget (B215) partjainál dobunk horgonyt 4 (44°17,4′N, 015°04,7′E). Élvezzük 
ki alaposan a napsütést és az úszást, ám nem érdemes ezzel tölteni az 
egész napot! Kora délután induljunk tovább, hogy legyen elég időnk a ten‑
gerpart egyik legszebb városára, Zadarra (B230) 5, ahol akár a város közvet‑
len közelében levő marinát, akár a kicsit távolabbi Marina Borikot is vá‑
laszthatjuk éjszakára. Kikötés előtt tegyünk egy kis kitérőt, hogy a víz felől 

is megcsodáljuk a várost!

3. nap: Zadar–Veli Iž – 15 nm M
Ma rövidebb utat teszünk meg, így van még idő 
reggel folytatni a városnézést. Miután sikerült 
elszakadni Zadar sikátoraitól, templomaitól, 
tereitől, észak felé indulunk és megkerüljük 
Ugljan (B222) szigetét. Ha fürdeni támad kedvünk, 
álljunk meg a sziget északnyugati csúcsa közelé‑
ben lévő Pavlešina‑öbölben 6 (44°07,9′N, 015°04,2′E). 
A mai úticél Iž‑sziget (B234) legkedvesebb városká‑
ja, Veli Iž (B234) 7, ahol – ha esetleg nem lett volna 
elég napközben – a kikötő közvetlen közelében 
levő strandon folytathatjuk az úszást. 

4. nap: Veli Iž–Molat – 16 nm T
Utunkat északi irányban folytatjuk, Iž szigetét 
magunk mögött hagyva nyugat felé a hosszú 
sziget, Dugi Otok (B216) dombjait látjuk. Először a 
volt jugoszláv haditengerészet egy tengeralattjá‑
ró‑bunkerét látogatjuk meg a sziget északnyuga‑
ti csúcsának közelében, Zverinac‑sziget partjai‑
val szemben, Zagračinánál 8 (44°09,1′N, 014°53,4′E). 
A történelem eme csupa‑beton (és sajnos a 
turisták által otthagyott szeméttől sem mentes) 
emléke után rövid, alig 5 mérföldes úttal elér‑
jük a szigettel azonos nevű Molat (B214) 9 városka 
kikötőjét.

Molaton és Ilovikon is 
városi kikötőben vagy bóján 
töltjük az éjszakát. Áram‑ és 
vízvételi lehetőség nincs 
vagy csak esetleges, így az 
édesvíztartályokat a Veli 
Ižből való elindulás előtt 
mindenképpen töltsük tele!

LENT Csúcsforga‑
lom a bunkernél
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5. nap: Molat–Ilovik – 27 nm AT
Molat után egy másik autómentes sziget, Ilovik 
lesz az ötödik nap végcélja. Indulás után biz‑
tonságos távolságból nézzük meg a vízből már 
alig kilátszó hajóroncsot Dugi Otok északi csú‑
csánál a (44°10,4′N, 014°49,0′E), majd a szigetek kül‑
ső oldalán hajózzunk tovább; bal oldalunkon 
a horizonton már csak a nyílt tenger látszik. 
Premuda‑szigetnél (B210) álljunk meg fürdeni a nagy 
és a kis szigetek közötti csatornában b (44°20,1′N, 
014°35,7′E) – főszezonban valószínűleg nem le‑
szünk egyedül, nagyon kedvelt horgonyzóhelyről 
van szó. A szigeteket elhagyva forduljunk észak‑
nak, Ilovik (B204) c felé, ahol vagy a parányi városi 
kikötőben, vagy az Ilovik és Sv. Petar szigetek 
közötti csatornában, bóján töltjük az éjszakát.

6. nap: Ilovik–Rab – 24 nm M
Ilovik után egy újabb ékszerdoboz az utolsó nap 
első megállója. Remélhetőleg találunk helyet a 
neve ellenére igencsak kicsi Veli Lošinj (B200) d vá‑
ros apró kikötőjében (ha ott nincs hely, próbál‑
kozhatunk a szomszédos Rovenskában, ahonnan gyalogszerrel csak pár 
perc eredeti úticélunk). Kikötés után akár a hajótól néhány lépésre egy 
vendéglő teraszán üldögélhetünk néhány percet, vagy sétálhatunk is egyet 
a városka dimbes‑dombos, szűk utcáin. A pihenő után Rab ismerős tornyai 
felé vesszük az irányt.

Rab

Šimuni

Zadar

Veli Iž

Molat

Ilovik

N

FENT Zadar
KÖZÉPEN Hajó‑
roncs Veli Rat 
közelében
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159 nm
Kedves városok, köztük a műemlékektől roskadozó Trogir vagy a páratlan 
hangulatú Hvar és az Adria egyedülálló természeti kincse, a biševoi Kék 
barlang teszi felejthetetlenné ezt a kényelmesen bejárható útvonalat.

1. nap: Šibenik–Rogoznica – 18 nm M
A šibeniki (B264) 1 Marina Mandalinából indulunk, a város előtt délnyugatnak 
fordulunk és a Szt. Antal‑csatornán bal oldalt magunk mögött hagyjuk a 
Szt. Miklós‑erődöt. A Šibeniki szigetvilághoz (B268) tartozó Zlarin mellett dél‑
keleti irányban hajózunk tovább, a sziget csúcsánál a Magarna‑öbölben 2 
(43°40,4′N, 015°51,8′E) állunk meg fürdeni. Innen dél felé folytatjuk utunkat és 
Rogoznicában (B276) 3 a Marina Frapában kötünk ki.

2. nap: Rogoznica–Trogir – 19 nm MT

Indulás után kerüljük meg az Adria egyik leghangulatosabb világítótor‑
nyát, a Mulót 4 (43°30,8′N, 015°55,1′E), majd a szűk és mély öblökkel csipké‑
zett part mellett haladjunk a két Drvenik‑sziget (B279) felé. Innen északkeleti 
irányban folytatjuk az utat Čiovo szigetcsúcsa felé, ahonnan már láthatjuk 
Trogir (B280) 5 városát. Úticélunk az ACI Marina – de ha van hely és nem vá‑
gyunk a marina kényelmére, a városi rakpartnál is kiköthetünk. 

3. nap: Trogir–Vis – 29 nm M
Trogirt elhagyva forduljunk délnek. Šolta (B284) mellett hajózunk el, a kis 
öbölbe benézve Maslinica falut látjuk. Ha kedvünk támad, a szigetcsúcs‑

nál levő öblök 6 valamelyikében megállhatunk 
fürdeni, de az úszással megvárhatjuk az esti ki‑
kötést is: Visen (B324) 7 remek strand van. Šoltától 
– megfelelő szélviszonyok esetén persze – nyíl‑
egyenesen mehetünk a visi öböl bejárata felé. A 
sziget „fővárosában” kötünk ki éjszakára.

4. nap: Vis–Hvar – 40 nm MT

Ne bánkódjunk, ha Vis zajai már korán reggel 
felébresztenek, mert így a mai első megállón‑
kig, a Biševoig (B329) tartó kb. 14 mérföldes utat 
kora délelőttre magunk mögött hagyhatjuk és 
a mezuporati Kék barlang 8 (42°58,7′N, 016°1,4′E) 
fényjátékát teljes pompájában csodálhatjuk 
meg. A barlangászás után végighajózunk Vis 
déli partjai mellett, majd irány Hvar (B304) 9. Ha 
a zsúfolt városi kikötőben nincs hely, válasz‑

Šibeniktől a Kék barlangig
5. túra

Alternatív útvonal
Ha rossz az idő, nem érdemes Biševoig elhajózni, mert 
nagy szél és hullámzás esetén nem lehet a barlangba 
bemenni. Ugyancsak módosítsunk az útiterven, ha nem 
tudunk Visből időben elindulni, mert a fényviszonyok 
csak késő délelőtt teszik igazán kékké a Kék barlan‑
got. Kárpótoljuk magunkat egy fürdéssel Vis körül vagy 
menjünk egyenesen Hvarra pihenni, várost nézni!

LENT Trogiri 
panoráma

A šibeniki csatorna 
bejáratát egyik oldalról 
az erőd, másik oldalról a 
világítótorony őrzi.
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szuk a közeli Palmižana (B314) ACI Marináját; ekkor 
sem kell lemondani a hvari városnézésről, mert 
taxicsónakkal könnyen átmehetünk.

5. nap: Hvar–Primošten – 37 nm MT

A hvari vagy palmižanai éjszaka után a csa‑
tornában nyugat, majd azt elhagyva észak‑
nyugat felé folytatjuk a túrát, jobb felől Šolta 
partjait látjuk sokáig. A mai út kb. kétharma‑
dánál, a Mali Drvenik (B279) déli oldalán levő 
Rina‑öbölben a (43°26,6′N, 016°04,7′E) dobunk hor‑
gonyt. Az ebédet, fürdést, pihenést követően 
irány Primošten (B274) b, ahol a városi kikötő vagy 
a tőle kb. 1 mérföldre délkeletre eső Marina 
Kremik között választhatunk.

6. nap: Primošten–Šibenik – 16 nm M
Ha este nem tettük meg, reggel érdemes kis ki‑
rándulást tenni Primoštenbe – ma rövidebb út 
vár ránk, nem kell korán indulni. A marinából ki‑
futva északnyugat felé fordulunk s ezúttal Zlarin 
déli oldalán haladunk. A sziget mögül kibukkan‑
va már látjuk a šibeniki bejárót. Ha még túl korán van és szeretnénk az 
utolsó napot jól kihasználni, tegyünk egy kört a šibeniki öbölben, csodáljuk 
meg a várost a víz felől, vagy kössünk ki a rakparthoz egy rövid városné‑
zés, kávézás vagy ebéd erejéig. Visszafelé két benzinkút közül is választ‑
hatunk – egyik a csatornával, másik a marinával szemben van.

Šibenik

TrogirRogoznica

Vis

Hvar

Primošten

N

FENT Vis öble
KÖZÉPEN 
Primošten
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4 nap
94 nm

Könnyű, négynapos túrára indulunk Murter szigetéről, hogy szemezges‑
sünk Észak‑Dalmácia legszebb helyei közül. Mivel sokszor szerepel a prog‑
ramban fürdés, érdemes a nyári hónapokra időzíteni ezt az utat.

1. nap: Betina–Zadar – 25 nm M
Betinából (B254) 1 északnyugati irányban indulunk, a kontinens és a kis 
szigetek között elhajózunk Pakoštane, Biograd (B240), Sukošan (B238) városok 
előtt. Úticélunk Zadar (B230) 2, melyet – útirányunkból adódóan – először a 
víz felől csodálunk meg, de érdemes úgy tervezni az érkezést, hogy legyen 
időnk gyalogosan is bebarangolni az óvárost. 

2. nap: Zadar–Veli Iž – 27 nm M
Reggel irány Ugljan‑sziget (B222) északi csúcsa, amit megkerülünk, áthajó‑
zunk az Ugljan és Rivanj közötti csatornán 3 (44°08,9′N, 015°03,6′E) majd nyu‑
gati irányba fordulunk. Dugi Otok (B216) felé hajózunk és meglátogatjuk va‑
lamelyik közeli tengeralattjáró‑bunkert – Bokašin (44°06,6′N, 014°56,5′E) vagy 
Dumboka 4 (44°07,2′N, 014°55,8′E) –, vagy a horgonyzóöblök egyikét. Ezután 
Iž‑sziget (B234) felé indulunk, az éjszakát Veli Iž (B234) 5 marinájában töltjük. 

3. nap: Veli Iž–Žut – 24 nm M
Keveset hajózunk, de gyönyörű helyeket látunk és sokat fürdünk ma. 
Délkelet felé indulunk, és először a Telašćica (B220) természetvédelmi terü‑
letet látogatjuk meg, melynek keleti kapuja a Katina‑sziget melletti szűk 
Mala Proversa átjáró 6. Ezen áthaladva északnyugatnak fordulunk a hor‑
gonyzóhelyek valamelyike felé. Ha ki akarunk menni a partra és megnézni 
a sóstavat és a sziklafalat, akkor a Mir‑öblöt 7 (43°53,7′N, 015°09,5′E) javasoljuk, 
egyébként eldugottabb helyet is választhatunk. Késő délután ugyanezen 
az úton megyünk visszafelé, majd az átjáró után Žut (B242) 8 ACI Marinája 
felé vesszük az irányt.

4. nap: Žut–Betina – 18 nm M
Žutról irány Murter (B250) szigete, útközben egy Vrgada 9 (43°51,6′N, 015°30,2′E) 
melletti horgonyzással, fürdéssel, végül tankolással a Betinával szomszé‑
dos Murter (B252) városában levő Marina Hraminában.

6. túra
Városnézés, nyaralás

LENT Kiránduló‑
hajók és halász‑
csónak Telašćica 
öblében 
JOBBRA FENT 
Kilátás Žutról a 
Kornátok felé

Telašćica mindig is a 
hajósok kedvelt célpontja 
volt: ma kirándulóhajók és 
jachtok nyüzsögnek erre, 
régen halászbárkákkal 
volt tele az öböl. Már egy 
10. századból származó irat 
is említést tesz az itt folyó 
halászatról, a velencei idők‑
ben pedig harci gályákkal 
védték a Dugi Otok körül 
munkájukat végző halászo‑
kat az akkoriban nem ritka 
kalóztámadásoktól.
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Zadar

Betina

Veli Iž

Žut

N
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F
4 nap

103 nm Négy nap, öt sziget
7. túra
Kényelmesen megtehető napi útszakaszok, látnivalókban gazdag, 
nyüzsgő és nyugalmat, békét árasztó szigetek váltogatják egymást a 
Kvarner‑vidéket bejáró négynapos túránkon.

1. nap: Punat–Ilovik – 36 nm TA

Krk‑sziget (B172) és az egész horvát Adria egyik legnagyobb kikötőjéből, 
Punatból (B176) 1 indulunk s az út legnagyobb részét egyenesen dél felé 
tesszük meg. Bal oldalunkon Rab (B180), majd Pag (B186), jobb felől előbb 
Cres (B166), később Lošinj (B194) szigetét látjuk. Úticélunkat, Ilovikot (B204) 2
a mellette fekvő kis szigetet, Sv. Petart megkerülve érjük el. Ilovik kikötője 
igen kicsi, így valószínűleg csak a két sziget közti csatornában lévő bóják 
egyikén lesz hely éjszakára.

2. nap: Ilovik–Mali Lošinj – 18 nm M
Ilovik békéjének, hangulatának jegyében telik ez a nap is: Susak (B202) 3 szi‑
getére megyünk. Itt tetszés szerint vagy horgonyra állunk és úgy élvezzük a 
kristálytiszta vizet, de ki is bocizhatunk a partra sétálni, ebédelni, kávézni. 
Ha véletlenül van hely a mólónál, vigyázzunk a megközelítéskor, mert a ki‑
kötő előtt eliszaposodott a tengerfenék, sekély a víz! Mivel rövid útszakasz 
van hátra, maradjunk nyugodtan késő délutánig. A susaki pihenő után 
északkeleti irányban folytatjuk az utunkat a nagy, védett öböl végén fekvő 
Mali Lošinj (B198) 4 kikötőjébe.

3. nap: Mali Lošinj–Rab – 18 nm M
Reggel végezzünk időben a készülődéssel, hogy 
a Privlaka‑csatorna 9 és fél 10 között felnyitott 
(azaz elfordított) hídja alatt (mellett) át tudjunk 
hajózni a sziget északkeleti oldalára. Ha ezt el‑
mulasztjuk, akkor kb. 16 mérfölddel hosszabb 
lesz a mai utunk, mert Lošinj szigetét dél felől 
meg kell kerülnünk, s ez az idő az esti város‑
nézésből vesz majd el értékes órákat. Amire 
pedig érdemes időt hagyni magunknak, mert 
Rab (B184) 5 városában, ahol az ACI Marinában éj‑
szakázunk, sok a látnivaló. 

4. nap: Rab–Punat – 31 nm M
Még reggeli után is folytathatjuk a sétát a vá‑
rosban, hiszen az utolsó napra sem terveztünk 
hosszú utat. Célszerű még induláskor megtan‑
kolni, hogy később erre ne legyen gondunk. 
Ezután először elhaladunk Rab‑sziget (B180) dél‑
nyugati oldala mellett, majd északkeleti irány‑
ban haladunk, hogy Cres (B166) Krušćica‑öblében 
6 (44°57,0′N, 014°27,8′E) megálljunk fürdeni. Ezután 
átszeljük a Plavnik és Krk közötti csatornát és 
Punat felé hajózunk, de a punati megérkezés 
előtt tehetünk egy kitérőt Krk (B174) városa felé, 
s ha Rabon elmulasztottuk a tankolást, itt be‑
pótolhatjuk (ügyelve arra, hogy a kútnál csak 
kb. 2 méter a vízmélység).

Ilovik

Rab

Punat

Mali Lošinj

N

JOBBRA Rab

Mali Lošinjban érdemes 
megnézni az Apoksiomen 
múzeumot. A mintegy 
2000 éves bronzszobrot 
1999‑ben találták meg 
Lošinj közelében, 45 méter‑
rel a tenger alatt.
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6 nap

196 nm
Krk szigetéről indulva bejárjuk a Kvarner‑régiót, Isztria nyugati partját, 
meglátogatjuk Pula amfiteátrumát és Tito egykori nyaralóhelyét, de köz‑
ben fürdésre, pihenésre is jut időnk. 

1. nap: Punat–Opatija – 29 nm M
A punati (B176) 1 indulás után mindjárt választási lehetőség előtt állunk: a 
rövidebb úton, Krk‑sziget (B172) délnyugati oldalán, Cres (B166) és Krk között 
hajózunk végig, vagy majdnem 20 mérfölddel többet megyünk és dél‑
ről kerüljük meg a szigetet, átmegyünk a krki híd alatt és úgy jutunk el 
Opatijába (B150) 2. Opatijában próbáljunk meg a városhoz közelebb eső 
Marina Admiralban helyet keresni, ha nincs – amire sajnos van esély –, 
akkor az 1 mérföldre délre eső (és közigazgatásilag már Ičići falucskához 
tartozó) ACI Marinában kössünk ki.

2. nap: Opatija–Cres – 34 nm M
Opatijából dél felé indulunk Isztria (B126) partjai mentén. A napközbeni 
megállóra válasszuk egy kis halászfalu, Prklog öblét 3 (45°03,1′N, 014°08,7′E), 
majd induljunk tovább az Isztria (B126) és Cres‑sziget közötti nagy forgalmú 
csatornát keresztezve úticélunk, Cres (B168) 4 városka ACI Marinája.

3. nap: Cres–Pula – 44 nm M
Ismét célba vesszük Isztria keleti partjait s azok mentén déli irányban 
hajózunk, megkerüljük a félsziget legdélebbi pontját. A félszigetcsúcs 

közelében sekély a víz, ezért Porer világítótor‑
nyot 5 (44°44,9′N, 013°53,3′E) megfelelő távolságban, 
dél felől kerüljük. Ezután hajózzunk végig a pulai 
öbölbe vezető zegzugos úton, melynek végén 
megpillantjuk az amfiteátrumot és annak köz‑
vetlen közelében ma éjszakai szálláshelyünket, 
Pula (B146) 6 ACI Marináját.

4. nap: Pula–Brijuni–Veruda – 21 nm M
Kevesebb hajózás, cserébe a 20. század törté‑
nelmének egy darabja, zebrák és csodás termé‑

Isztria és a Kvarner‑régió
8. túra

Brijuni másképp
Saját hajó helyett a pulai marina mellől induló kirán‑
dulóhajókkal is ellátogathatunk Brijuniba. Ez ugyan 
kalandnak kisebb, de a brijuni vaskos kikötési díjból 
spórolhatunk. Válasszunk félnapos kirándulást, ezután 
visszatérve hajónkhoz még kényelmesen teljesíteni tud‑
juk az aznapi – körülbelül 8 mérföldes – utat Pula és 
Veruda között.

BRIJUNI-
SZIGETEK Pula

Veruda

LENT Üdvözlet 
a tengernek – 
Zvonko Car  
szobra Opatijában

Ha első nap a hosszabb 
utat választjuk, elhajózunk 
Senj, Novi Vinodolski és 
Crikvenica városok előtt is.
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szeti környezet lesz a mai program: a Pulával 
szemközt fekvő Brijuni‑szigetek (B144) 7 az első 
célpont. Miután megnéztük Tito volt rezidenciá‑
jában a múzeumot, az állatkertet, a római kori 
romokat, a parkot, továbbhajózva kerüljük meg 
északról a szigetcsoportot, majd jól elkerülve a 
kis szigetek közötti lezárt területet, forduljunk 
délnek, később délkeletnek és hajózzunk a 
Pulához közeli Veruda (B146) 8 marinája felé.

5. nap: Veruda–Mali Lošinj – 36 nm M
A verudai öblöt elhagyva ismét elhaladunk 
Isztria déli csúcsa mellett, majd egy hosszú sza‑
kasz következik délkeleti irányban: áthajózunk 
Susak (B202) és Unije (B202) között – ha kedvünk 
tartja és időnkbe belefér, érdemes egy fürdés 
kedvéért fölkeresni valamelyik öblöt: Unijén 
a Maračol‑öblöt 9 (44°38,5′N, 014°15,4′E), Susakon a Porat‑öblöt a (44°30,9′N, 
014°17,3′E) javasoljuk. Éjszakára Mali Lošinj (B198) b két marinájának valame‑
lyikében kötünk ki.

6. nap: Mali Lošinj–Punat – 32 nm M
Tervezzük úgy a reggeli indulást, hogy a tankolás is beleférjen (a 
Privlaka‑átjáró északi oldalán van a kút) és ezután még a 9 és fél 10 között 
nyitva lévő csatornán is át tudjunk hajózni. Elhagyva a csatornát északke‑
leti, majd északi irányban hajózunk vissza a punati kikötőbe – útközben 
(ha nem sietünk) tegyünk egy kitérőt Veli Lošinj (B200) felé.

Opatija

Punat
Cres

Pula
Veruda

Mali Lošinj

N

FENT Pula a tenger 
felől
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159 nm
Észak‑Dalmácia szigeteit járjuk be, Murtertől Molaton és Ilovikon át, Dugi 
Otok és Olib érintésével Ugljanig. A napi útszakaszok még a fürdés és szi‑
eszta mellett is kényelmesen teljesíthetők, de a túra során a marinák ké‑
nyelme helyett többször horgonyon vagy városi kikötőkben alszunk.

1. nap: Sukošan–Murter – 21 nm M
Indulási kikötőnk Sukošan (B238) 1, a marinát elhagyva délkeletnek for‑
dulunk, Pašman‑sziget (B236) és a kontinens között hajózunk. Térjünk be 
horgonyozni Pašman egy kedves öblébe, a Garmenjak‑sziget takarásá‑
ban 2 (43°58,2′N, 015°21,7′E), majd látogassuk meg a közelben lévő szív alakú 
szigetet, Galešnjakot 3 (43°58,6′N, 015°22,8′E) – sajnos a sziget valódi alakját a 
hajóról nem fogjuk látni. A pihenő és kitérő után a délelőtti irányt tartjuk to‑
vábbra is, Arta, Radelj és Žminjak szigetek északkeleti oldala mellett érjük 
el mai célunkat, a Marina Hraminát Murter (B252) 4 városában.

2. nap: Murter–Telašćica – 24 nm A
Nomád napok következnek, horgonyon, városi kikötőkben alszunk majd, 
így indulás előtt töltsük tele az édesvíztartályt! A nap első részében ellen‑
kező irányban tesszük meg a tegnapi utolsó útszakaszt, vagy válasszuk a 
Žminjak‑átjárót (43°50,2′N, 015°34,8′E) – az átjáró sekély és szűk, pontosan kö‑
zépen haladjunk! –, majd a Pašman és Žut (B242) közötti kis szigetek között 
navigálunk északnyugati irányban. Kurba Mala és Sit szigetnél (érdekes‑
ségképpen ez utóbbinál futott zátonyra 2009 októberében a 128 méter 

hosszú Jadrolinija‑komp, a Marko Polo) délnyu‑
gatnak fordulunk és átmegyünk a Mala Proversa 
(ismertebb nevén Katinai) átjáró bójapárjai kö‑
zött. Az éjszakát a Telašćica (B220) 5 természet‑
védelmi területen, egy horgonyzóhelyen töltjük 
(43°50,2′N, 015°34,8′E).

3. nap Telašćica–Molat – 36 nm T
Indulás után áthajózunk a Kornátok (B244) és Dugi 
Otok (B216) között, majd északnyugatnak fordu‑
lunk. Figyeljük meg a magas, meredek sziklafa‑
lat 6 (43°52,9′N, 015°09,6′E) – ez pont a sóstóval és 
tegnapi horgonyzóhelyünkkel egy vonalban van 
–, majd haladjunk tovább Dugi Otok partjai men‑
tén. Közel 25 mérföldet kell megtennünk válto‑
zatlan irányban, hogy elérjük Dugi Otok észak‑
nyugati csúcsát. Kerüljük meg a kis szigetet, 
majd biztonságos távolságról vegyük szemügyre 
a vízből kilátszó hajóroncsot 7 (44°10,4′N, 014°49,0′E). 
A mai utolsó útszakasz északkelet felé vezet, 
Molat (B214) 8 városka kikötőjébe.

4. nap: Molat–Ilovik – 30 nm AT
Megkerüljük délről Molat szigetét (mindenképp 
a Mali Tun és Veli Tun szigetek közötti szélesebb 
átjárót válasszuk, Molat és a kis sziget között 
nem elegendő a vízmélység!), majd északnyu‑
gat felé fordulunk és Silba (B208) felé hajózunk. 

Nomád kalandozás a szigetek között
9. túra

KÖZÉPEN A 
Sestrica világítóto‑
rony Dugi Otok és 
a Kornátok között
LENT Hajók a 
Katinai‑átjáróban
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A sziget mellett a Papranica‑öbölben 9 (44°23,2′N, 
014°41,0′E) állunk meg sziesztázni, majd 
Iloviknál (B204) a bóján töltjük az éjszakát (a városi 
kikötőben valószínűleg nincs hely – bár egy pró‑
bát mindenképp megér! –, az iloviki csatorná‑
ban pedig tilos a horgonyzás).

5. nap: Ilovik–Sutomišćica – 38 nm M
Hosszú út vár ránk, induljunk időben, hogy a 
napközbeni megállóra is legyen elég időnk. 
Megkerüljük Sv. Petar szigetét, majd megcé‑
lozzuk a Silba és Olib (B209) szigetek közötti csa‑
tornát. Olib délnyugati oldalán, a Sv. Nikola 
öbölben b (44°21,2′N, 014°46,4′E) dobunk horgonyt. 
Érdemes a fürdés mellett a partra is kievezni s 
megnézni a kis kápolnát. Olibot elhagyva balra 
Vir (B215), jobbra Rivanj majd Ugljan (B222) szigete‑
ket látjuk. Mai úticélunk ez utóbbin van: Sutomišćica (B224) c Olive Island 
Marinájában kötünk ki.

6. nap: Sutomišćica–Zadar–Sukošan – 10 nm M
Ma zadari (B230) d városnézés a fő program – ha esetleg előző nap a marina 
taxicsónakjával már átmentünk a városba, akkor annak folytatása. Indulás 
után közel merőlegesen szeljük át a csatornát, kössünk ki, sétáljunk egy 
nagyot a városban, ebédeljünk meg. Visszaúton akár rögtön Zadarban, 
akár a sukošani marinánál levő benzinkútnál tankoljunk, majd kössünk ki 
a Marina Dalmacijában.

Sukošan

Murter

Telašćica

Molat

Ilovik

Sutomišćica

N

FENT Halászhajók 
Molat kikötőjében
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206 nm
Hat nap, hat tengerparti város s szinte mindegyik más szigeten: szürke kő‑
falak, spalettás ablakok, piros tetők. A városok közötti útszakaszok kényel‑
mesen bejárhatók, csak a túra negyedik napján kell hosszabb hajózásra 
készülni.

1. nap: Split–Trogir – 21 nm M
Nyüzsgő mediterrán városból indulunk és oda is érkezünk majd ma. Előtte 
azonban egy kicsit kiszakadunk a kövek közül, Split (B288) 1 ACI Marinájából 
Šolta‑sziget (B284) felé vesszük az irányt, ahol Nečujam öblében 2 (43°23,1′N, 
016°18,8′E) horgonyzunk le. Továbbindulás után északnyugat felé hajózunk, 
Čiovo‑sziget csúcsát megkerüljük és hamarosan elérjük Trogir (B280) 3 ACI 
Marináját.

2. nap: Trogir–Milna – 18 nm M
Magunk mögött hagyjuk a trogiri tornyokat és ismerős irányban indulunk, 
de kiérve az öbölből most nem érintjük Šoltát. A sziget északi oldalával 
párhuzamosan haladunk, és a dús zöld növényzettel takart Brač‑sziget (B294) 
nyugati csúcsához közel, a szűk öböl partjára épült Milna (B296) 4 városba 
megyünk. Kikötéshez választhatunk az öböl északi oldalán épült Marina 
Vlaška vagy a közvetlenül a városka szívében, az öböl végén levő ACI 
Marina közül.

3. nap: Milna–Vrboska – 24 nm M
Reggel átkelünk a nagy forgalmú Šolta–Brač‑átjárón (43°19,8′N, 016°24,2′E), 
majd délkeletnek fordulunk és Brač partjai mentén hajózunk. Egymást érik 
itt a fürdésre, horgonyzásra kínálkozó öblök. Bármelyikben megállhatunk, 
de ha különlegességre vágyunk, válasszuk a Smrka 5 (43°17,5′N, 016°29,6′E) 
vagy a vele szomszédos Krušica‑öblöt (43°16,9′N, 016°30,4′E), mindkettőben egy 
használaton kívüli tengeralattjáró bunker van. A bunker felfedezése, für‑
dés, napozás, ebéd után maradjunk még Brač partjai mellett és a hajóról 
csodáljuk meg az Adria talán leghíresebb strandját, a Bol (B300) 6 melletti 
Zlatni Ratot. Ezután délkeletnek fordulunk és hamarosan elérjük ma éjsza‑
kai kikötőhelyünk, Vrboska (B310)  7 öblének a bejáratát. A marina közvetle‑
nül a városka mellett van. 

10. túra
Dalmát városok szigetről‑szigetre

LENT Vrboskai 
nyugalom

„Solta és Brazza szigete 
között Stretto della Porta di 
Spalato (Spalato kapujának 
szorosa) között haladtunk. 
Solta szigetét most nem 
érintettük, jobbra maradt 
tőlünk. A szemben fekvő 
Brazza szigetének Milna 
nevű kikötője volt első 
állomásunk. Milnán kívül 
még Bol kikötőt érintettük. 
Ez nagyon hasonlít a Fiume 
melletti Buccarihoz, hegy‑
lejtői kopár karszt jellegűek; 
de teraszszerűen szőlővel 
vannak beültetve.” 
(Erődi Béla: Tanulmányi 
kirándulásom Dalmáciá‑
ban, 1897)
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4. nap: Vrboska–Vela Luka – 64 nm TA

A túra leghosszabb napja következik, hiszen 
majdnem megkerüljük az Adria leghosszabb 
szigetét, Hvart (B302): Vrboskából végighajózunk 
az északi partja mentén, majd a szigetcsúcs‑
nál délnyugatnak fordulunk. Bal kéz felől ekkor 
már Pelješac (B330), később Korčula (B340) partjait 
látjuk, melynek északi csúcsa felé tartunk, Vela 
Luka (B342) 8 városka kikötőjébe. Ha a kikötőben 
nincs hely, a város előtt is horgonyozhatunk, de 
választhatjuk az öböl bejáratának északi oldalá‑
nál lévő Gradina‑öblöt (42°58,3′N, 016°40,5′E) is.

5. nap: Vela Luka– Komiža – 35 nm T
Az előző hosszú nap után ma már keveseb‑
bet hajózunk: átkelünk Visre (B322), ahol elő‑
ször a keleti partok közelében egy kis sziget, 
Budikovac 9 (43°01,7′N, 016°14,7′E) mellett tartunk fürdő‑megállót, majd a szi‑
getet dél felől kerülve, Komiža (B326) a kikötőjében éjszakázunk.

6. nap: Komiža–Split – 44 nm M
Reggel irány a Kék barlang Biševon (B329). Kb. 5,5 mérföld az út, érdemes 
úgy indulni, hogy legkésőbb délelőtt 10 órára odaérjünk és horgonyt 
dobjunk b (42°58,7′N, 016°01,4′E). Miután kigyönyörködtük magunkat a fény‑
játékban, irány észak‑északkelet, a már ismerős Šolta–Brač‑átjáró. Ha el 
akarjuk kerülni a spliti zsúfoltságot, térjünk be Milnába (B296) tankolni, majd 
vegyük célba Diocletianus palotáját és kössünk ki a marinában.

Split

Milna

Vrboska

Vela Luka

Komiža

Trogir N

FENT A parti sé‑
tány Splitben
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F
4 nap
87 nm

Mintha nem is tengeren hajóznánk, a végtelen horizontot szinte sosem lát‑
juk majd, hiszen szinte mindig szigetek között járunk. A négynapos, inkább 
pihenést mint sok hajózást nyújtó túrán a szigetek mellett Primošten és 
Šibenik városát is bebarangolhatjuk.

1. nap: Primošten–Jezera – 19 nm M
A Primošten (B274) közelében levő Marina Kremik 1 védett öblét elhagyva 
forduljunk észak felé és hajózzunk el a félszigeten álló város előtt. Majd 
a šibeniki szigetvilág (B268) apróbb s nagyobb földdarabjai között, Zlarin majd 
Tijat déli oldalán tartunk a Maslinjak‑torony felé, amit elhagyva jobb‑
ra először Tisnot látjuk az öbölben, majd előbukkan mai célállomásunk, 
Jezera (B256) 2 kikötője is.

2. nap: Jezera–Piškera – 19 nm M
Jezerából a Kornátok (B244) felé indulunk. A Murter‑sziget (B250) délkeleti 
csücskénél levő Kukuljari‑szigetek – sok más környékbeli szigethez hason‑
lóan – murteri polgárok tulajdonában vannak; a világítótoronyért szedett 
bérleti díj feltehetőleg jó bevételi forrást jelent. A Kornátok között álljunk 
meg fürdeni a Lavsa‑öbölben 3 (43°45,2′N, 015°22,0′E), majd igyekezzünk, hogy 
még naplemente előtt kikössünk Piškerán (B248) 4.

3. nap: Piškera–Šibenik – 31 nm T
A visszaútra válasszuk a Kornátok külső oldalát, délkelet felé hajózva ol‑
dalnézetből egy derékszögű háromszög alakú szigetet látunk bal kéz fe‑
lől. Ezután forduljunk északkeleti irányba, hogy Žirje, Kaprije, Zlarin és sok 
más kis sziget között elérjük a Szent Antal‑csatornát, bejáratánál a Szent 
Miklós‑erőddel. Végighajózunk a csatornán és Šibenik (B264) 5 városi kikötő‑
jében, közvetlenül a parti sétány mellett töltjük az éjszakát.

4. nap: Šibenik–Primošten – 18 nm M
Indulás után essünk túl a tankoláson a közeli kútnál, majd a szorost el‑
hagyva álljunk meg Tijat‑sziget legnagyobb öblében 6 (43°43,0′N, 015°46,2′E) 
egy fürdésre. A pihenő után délkelet felé hajózunk Primošten ismerős há‑
zai és a kremiki kikötő mólói felé.

Rövid körút Kremikből
11. túra

Šibenik

Primošten / Kremik

Piškera
Jezera

N

BALRA A Szent 
Jakab‑katedrális 
Šibenikben

A háromszög alakú sziget a 
Kornátok között. 
A nemzeti parkban való ki‑
kötéskor és horgonyzáskor 
belépődíjat kell fizetni, erről  
a 244. oldalon írunk 
 részletesen.
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FFF
7 nap

247 nm
Hosszú utat teszünk meg a túrán: két legnagyobb városa, Split és Dubrovnik 
között bejárjuk Dél‑Dalmácia partvidékét és szigeteit. Napközben keveset 
állunk meg, időnket inkább az esti kikötőkre tartogatjuk.

1. nap: Split–Palmižana – 23 nm M
A hajó átvétele után ne várjunk reggelig, hanem még este induljunk 
el Splitből (B288) 1, hogy a vacsorát már Palmižanán (B314) 2, az ACI Marina 
közelében levő egyik étteremben fogyasszuk el.

2. nap: Palmižana–Lumbarda – 39 nm M
A túra első teljes napján először elhajózunk Hvar (B304) városa előtt, a 
Pakleni‑csatornában, majd délkeleti irányban, Korčula (B340) szigete felé 
tartunk. Jó idő esetén Šćedro (B316) valamelyik déli öblében megállhatunk 
fürdeni. Majd a Pelješac‑félsziget (B330) és Korčula közötti csatorna, a sziget 
nevét viselő város festői háztetői, tornyai következnek, ahonnan már nem‑
sokára megérkezünk Lumbarda (B348) 3 kis marinájába.

3. nap: Lumbarda–Mljet – 27 nm R
Folytatjuk tovább az utunkat délkelet felé, végig a Pelješac‑félsziget déli 
oldalán. A nap második felében jobb kéz felől Mljet (B350) zöld dombolda‑
laiban gyönyörködhetünk. Aki még nem járt ott, érdemes kitérőt tenni a 
Mljet északnyugati csúcsának közelében fekvő Polačehoz (B352) – akár egy 
rövid kikötés, akár csak egy hajós város‑ és öbölnézés céljából. A harma‑

dik nap estéjét Mljet délkeleti végéhez közel, 
Okuklje 4 (42°43,6′N, 017°40,3′E) öblében töltjük, ahol 
több étterem is saját kikötőhellyel várja a megfá‑
radt s éhes hajósokat.

4. nap: Mljet–Dubrovnik – 21 nm M
A túra legizgalmasabb napja ez, hiszen 
Dubrovnik (B354) talán mindnyájunk számára 
az álom‑úticélok közé tartozik. Nem is ter‑
veztünk mára hosszú hajózást. Az indulás 
után bal oldalunkon hamarosan meglátjuk az 
Elafit‑szigeteket (B349) 5, és Šipant, Lopudot majd 
Koločepet is magunk mögött hagyva nemsoká‑
ra elérjük a Dubrovačka‑folyó torkolata fölött 
átívelő Franjo Tuđman‑hidat. A híd alatt áthajóz‑
va – ha időben indultunk és az időjárás kegyes 
volt hozzánk – kora délutánra eljutunk az ACI 
Marinába 6. A délutánt és az estét szenteljük a 
dubrovniki városnézésnek.

5. nap: Dubrovnik–Orebić – 48 nm T
Sajnos az egyhetes túrába csak egy esti dubrov‑
niki városnézés fért bele, holott itt az egész hetet 
is jól el tudtuk volna tölteni. De indulni kell visz‑
szafelé, mai úticélunk egy olyan városka, amely 
mellett idefelé jövet már elhajóztunk. Az út 
odáig nagyrészt ismerős lesz: folyótorkolat, híd, 
Elafit‑szigetek. Válasszunk most más útvonalat 

Splittől Dubrovnikig
12. túra

Kis útvonal‑módosítással 
meghosszabbíthatjuk a 
Dubrovnikban töltött időt: 
a túra harmadik napján ne 
álljunk meg Okukljéban, ha‑
nem hajózzunk egyenesen 
Dubrovnikba s két éjszakát 
aludjunk a marinában.

LENT Dubrovniki 
hangulat 
JOBBRA FENT 
Orebić kikötője
JOBBRA KÖZÉPEN 
A dubrovniki híd
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közöttük, hajózzunk el egészen a Stoni‑csatorna 
bejáratáig 7 és csak ott bújjunk ki a Mljet és a 
félsziget közötti csatornába. Tartva az északnyu‑
gati irányt feltűnik majd Korčula és a közelében 
fekvő sok‑sok apró sziget. Ekkor már nincs sok 
hátra, hamarosan megérkezünk Orebić (B332) 8 
városi kikötőjébe.

6. nap: Orebić–Jelsa – 49 nm T
Túránk utolsó előtti – és a megtett út alapján 
leghosszabb – napján előbb végighajózzuk a 
már ismert Pelješaci‑csatornát, majd a félsziget 
csúcsánál északnak, majd északkeletnek fordu‑
lunk és keletről megkerüljük Hvar (B302) szigetét.
A sziget északi oldalán, Jelsa (B312) 9 városi kikö‑
tőjében éjszakázunk. Ha esetleg egy ACI Marina 
kényelmére vágyunk, válasszuk a szomszédos 
Vrboskát (B310).

7. nap: Jelsa–Split – 40 nm M
Az utolsó nap újból félig megkerülünk egy szi‑
getet, ezúttal Bračot (B294). Hvar és Brač között 
először északkelet felé vesszük az irányt, szin‑
te nyílegyenesen Makarska (B320) felé. Ha időben 
indultunk reggel, érdemes itt kikötni egy rövid 
időre s esetleg tankolni is. Utunkat Brač északi 
oldalán folytatjuk vissza Split felé.

Split

Palmižana

Lumbarda

Okuklje
Dubrovnik

Orebić

Jelsa

N
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Nomád túrára indulunk, hiszen csak egy éjszaka kötünk ki marinában, 
máskor horgonyon vagy városi kikötőkben alszunk. A napi útszaka‑
szok nem hosszúak s közben megkerüljük Dugi Otok, Silba, Molat, Ist és 
Pašman szigeteket is.

1. nap: Biograd–Ćušćica – 15 nm A
Biogradból (B240) 1 délkelet felé indulunk s az első megkerülendő sziget 
Pašman (B236). Miután elhagytuk a déli szigetcsúcsot, forduljunk északnyugat 
felé, és a szigetekkel telepöttyözött tengerrészen hajózzunk el Žut (B242) part‑
jai előtt. Dobjunk horgonyt Dugi Otok (B216) Ćušćica nevű öblében 2 (43°53,8′N, 
015°13,1′E) s töltsük itt az éjszakát. Horgonyzás helyett választhatunk egy vá‑
rosi kikötőt is: ha így döntünk, hajózzunk még 4 mérföldet északnyugat 
felé, így érjük el Salit 3 (43°56,2′N, 015°10,1′E).

2. nap: Ćušćica–Božava – 23 nm T
A mai nap során alig távolodunk el Dugi Otok partjaitól. A Ćušćica‑öbölből 
észak felé indulunk s hamarosan Sali városka előtt haladunk el. Majd jobb 
kéz felől nemsokára meglátjuk Iž (B234), magunk előtt pedig Rava szigetét. 
Kormányozzuk a hajót a Rava és Dugi Otok közötti csatornába; elhaladunk 
a Vela Rava települést rejtő kis öböl előtt, majd térjünk be a rögtön utána 
következő Paladinica‑öbölbe 4 (44°01,7′N, 015°03,7′E). Miután továbbindulunk, 
látjuk majd Mala Rava kikötőjét is, ezután kövessük a Dugi Otok partvo‑
nala mellett előbb az északi, majd egyre inkább az északnyugatiba hajló 

irányt. Elhaladunk két tengeralattjáró‑bunker 
előtt is, és nemsokára elérjük Božava 5 (44°08,4′N, 
014°54,4′E) városka kikötőjét.

3. nap: Božava–Silba – 20 nm TA

Egy időre elhagyjuk a hosszú szigetet: kb. 
2 mérföld után, miközben a Zverinac és Dugi 
Otok közti csatornában hajózunk, északkelet‑
nek fordulunk. Molattól (B214) délre áthajózunk 
Mali Tun és Veli Tun szigetek között, majd mi‑
közben jobbra a távolban Vir (B215) és Pag (B186) 
körvonalait látjuk, célba vesszük az Olib (B209) és 
Silba (B208) közötti csatornát. Az éjszakát Silba 
városi kikötőjében 6, vagy a kikötő előtti öböl‑
ben, horgonyon töltjük.

4. nap: Silba–Veli Rat – 27 nm M
Ma elérjük túránk legészakibb pontját, ami‑
kor észak felől megkerüljük Silba szigetét. 
Első megállónk egy ebéd vagy séta kedvéért 
Ist‑sziget (B211) 7 egyetlen településének kikö‑
tője. Innen visszatérünk a már jól ismert Dugi 
Otokhoz: miután kellő távolságból megnéztük az 
1984‑ben szerencsétlenül járt olasz teherhajó 
roncsait (44°10,4′N, 014°49,0′E), rövid úton elérjük a 
túra során érintett egyetlen marinát. A népszerű 
horgonyzóhelyként ismert Pantera‑öböl partján 
fekvő Veli Rat (B218) 8 falunál kötünk ki.

FF
6 nap

145 nm Biogradtól Silbáig, Dugi Otok körül
13. túra

LENT A Veli Rat 
világítótorony

Sali Dugi Otok kulturális és 
adminisztratív központja. 
Nevét a sótermelés több 
évszázados hagyományá‑
nak köszönheti.
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5. nap: Veli Rat–Telašćica – 36 nm A
Újból a hajóroncs, majd a szigetcsúcsnál dél‑
keleti irányba fordulva Veli Rat messzire látszó 
világítótornya tűnik fel az indulás után. A nap 
további részében nyugodt, nagyobb irányváltoz‑
tatásoktól mentes utunk lesz. Dugi Otok nyílt 
tenger felé eső oldalán hajózunk végig, egészen 
a Sestrica‑toronyig (43°51,2′N, 015°12,1′E), ahol elérjük 
Telašćica (B220) 9 bejáratát. Az éjszakát az öböl‑
ben, horgonyon vagy bóján töltjük – számítsunk 
rá, hogy ezért díjat is szednek!

6. nap: Telašćica–Biograd – 23 nm M
A természetvédelmi területet nem a jól ismert Mala Proversa‑átjárón 
(Katina‑sziget északi oldalán), hanem a ritkábban használt és kalando‑
sabb déli oldalon, a Vela Proversán a (43°52,5′N, 015°13,5′E) keresztül hagyjuk 
el. Az átkelés nagy figyelmet kíván, mert csak a parton álló kőkúpokkal 
(feltakarójelekkel) kijelölt vonalban van hajózható (de ott is csak maximum 
2 méteres) vízmélység. Rossz időben, vagy ha bármilyen kétség merül fel, 
válasszuk a bójákkal jól kijelölt Mala Proversát! Az átkelés után, kibújva 
a kis szigetek közül szinte nyílegyenesen észak felé tartunk, hogy átha‑
józzunk a Ždrelac‑átjárón b (44°01,0′N, 015°15,5′E). Csak akkor menjünk erre, 
ha hajónk árbocmagassága ezt lehetővé teszi és biztosan átférünk a híd 
alatt! Ha nem így van, akkor járjuk be ellenkező irányban az első napi utat 
és délről kerüljük meg Pašmant. A híd után meglátjuk a szárazföldön hú‑
zódó magas hegyeket, s a Pašmani‑csatornában kb. 9 mérföldet hajózva 
érünk vissza Biogradba.

Biograd

Ćušćica
Telašćica

Božava

Silba

Veli Rat

N

FENT A Vela 
Proversa‑átjáró a 
feltakarójelekkel
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FF
6 nap

173 nm
Egy hosszú hajózás az első napra, majd kényelmesebb napi útszakaszok 
várnak ránk ezen a hat szigetet érintő túrán, melyen szép városokat, öblö‑
ket és a Velebit magas hegyeit is megcsodálhatjuk. Általában városi kikö‑
tőkben vagy horgonyon éjszakázunk. A túrára nyáron érdemes elindulni, 
nehogy a bóra beleszóljon útitervünkbe…

1. nap: Zadar–Pag – 52 nm T
Hosszú, de érdekes és változatos út vár ránk, így reggel időben induljunk 
el a zadari (B230) 1 kikötőből. Először megkerüljük Virt (B215) – a szigetre ve‑
zető híd nyílása sajnos nem elég magas, ezért kell a kerülőt tenni; figyel‑
jünk a szigetek közötti hajózóutat jelölő bójákra! Majd a Pag‑sziget (B186) 
és a szárazföld közötti kanyargós csatornában, öblökben hajózunk 
a pagi hídig 2. Ennek 30 méter magas nyílása alatt áthajózva már a 
Velebit‑csatornában (B156) vagyunk, ahol a kopár partok között északnyugat 
felé hajózunk. Már közel mai végcélunkhoz megkerüljük a Pag (B192) 3 vá‑
rosánál húzódó földnyelvet és befutunk a városi kikötőbe.

2. nap: Pag–Rab – 27 nm M
Pagi élményekkel, emlékekkel, esetleg szuvenírrel – csipkével és sajttal 
– tele folytatjuk az utunkat egy másik olyan szigetre, melynek „fővárosa” 
a sziget nevét viseli. A Velebit‑csatornában figyeljük meg a jobb kéz felől 
fölénk magasodó hegyeket, melyekből oly veszedelmesen tud a bóra lezú‑
dulni. Később egy még szűkebb szorosban, Rab (B180) és Dolin‑sziget között 
hajózunk egészen addig, míg meglátjuk Rab (B184) 4 város tornyait és a tö‑
vüknél fekvő ACI Marinát, ma esti kikötőhelyünket.

3. nap: Rab–Veli Lošinj – 24 nm T
Nomád napok következnek, két napig horgonyon vagy városi kikötőkben 
töltjük majd az éjszakát, így Rabon töltsük föl akkumulátorainkat és édes‑
vízkészleteinket. A mai utunk először Pag északi, majd Cres‑sziget (B166) déli 
csúcsa közelében vezet. Tegyünk egy kitérőt a Kolorat‑öbölhöz 5 (44°38,2′N, 
014°31,8′E), ahol a sűrű bozóttal borított partok közelében horgonyozzunk, fü‑
rödjünk. Az éjszakát az innen kb. 9 mérföldnyi útra lévő Veli Lošinj (B200) 6 
apró városi kikötőjében töltjük.

Sziget‑körút Zadarból
14. túra

FIGYELEM! A túra útvonala 
a Velebit‑csatornán át vezet, 
ahol a bóra különösen 
erősen fúj. A csatornát 
ősztől tavaszig a világ 
legveszélyesebb hajózóútjai 
közé sorolják. Indulás előtt 
gondosan tanulmányozzuk 
az időjárás‑előrejelzést 
és – különösen az első 
és második napon – csak 
akkor induljunk el, ha nem 
várható rossz idő!

LENT 
A Pag‑szigetre 
vezető híd
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4. nap: Veli Lošinj–Olib – 15 nm AT
Folytassuk nyugodtan reggel a városka felfedezését, mert nem lesz hosz‑
szú a mára rendelt út. A kikötőt elhagyva délkelet felé hajózunk, a bal ol‑
dalunkon elhagyjuk Lošinj (B194), Orjule, és a részben Sv. Petar által takart 
Ilovik (B204) szigeteket, hogy egy újabb olyan településhez érjünk, amely a 
sziget nevét viseli: úticélunk Olib (B209) 7, ahol a kis városi kikötőben, vagy 
hely hiányában bóján, horgonyon töltjük az éjszakát.

5. nap: Olib–Ist – 26 nm T
Olibról a szomszédos Silba (B208) északi szigetcsúcsa felé indulunk, majd egy 
ideig a nyílt tenger irányában hajózunk. Premudát (B210) 8 elérve forduljunk 
délkeletnek, és a sziget melletti védett csatornában dobjunk horgonyt, szi‑
esztázzunk, fürödjünk. Ennek végeztével ugyanebben az irányban folytas‑
suk az utat, majd a mai végállomásunk, az Ist (B211) 9 közelében levő kis 
szigetek között navigáljunk be a városkát rejtő öbölbe. Este sétáljunk fel a 
kápolnához, gyönyörű onnan a kilátás!

6. nap: Ist–Zadar – 29 nm M
Ist kikötőjét magunk mögött hagyva a Molat (B214) és Ist közötti, később öböl‑
lé szélesedő Zapuntel‑átjárón a (44°15,7′N, 014°47,3′E) haladunk át, hogy onnan 
közel nyílegyenesen, keleti irányban menjünk Vir‑sziget (B215) partjai felé. 
Viren megpróbálhatunk a kis mólónál is kikötni, bár az általában foglalt. 
Mivel csak a móló végénél van megfelelő vízmélység, így jó választás, ha 
egy csendesebb öbölben, a váracska („Kaštelina”) közelében dobunk hor‑
gonyt b (44°17,4′N, 015°04,7′E). Fürdés után a már első napról ismert útszakaszt 
tesszük meg ellenkező irányban, de a zadari marinában való kikötés előtt 
még meglátogatjuk a benzinkutat is. 

Zadar

Pag

Rab

Veli Lošinj

Olib

Ist

N

Egy reggeli kávé Veli Lošinj 
kikötőjében, a színes házak 
tövében, felejthetetlen 
élmény.
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FF
6 nap

214 nm
Horvátország legészakibb marinájából, Umagból indulunk, végighajózunk 
az Isztriai‑félsziget nyugati partjai mentén, majd teszünk egy kört a Kvarner 
kisebb szigetei körül; közben megállunk Isztria legszebb városaiban. 

1. nap: Umag–Rovinj – 27 nm M
Umagból (B128) 1 déli irányban hajózunk egész nap. Ha a part közelében 
maradunk, a szállodák, kempingek, strandok végtelen sorát látva meg‑
bizonyosodhatunk róla, hogy Isztria (B126) valóban nyaralóparadicsom.  
Körülbelül utunk felénél elérjük Poreč (B134) 2 városát, ahol kikötünk vá‑
rost nézni, majd tovább folytatódnak az üdülőtelepek, ezek sorát csak a 
Lim‑fjord bejárata töri meg. Ezt a szűk öblöt majd utolsó nap nézzük meg 
tüzetesen, most hajózzunk tovább Rovinj (B140) 3 felé. Kikötés előtt tegyünk 
még egy (fél)kört az óváros félszigete körül, majd célozzuk meg a kis sziget 
takarásában, az óvárostól délre lévő ACI Marinát.

2. nap: Rovinj–Medulin – 32 nm A
Maradjunk továbbra is a part közelében, miközben dél felé folytatjuk 
utunkat Rovinjból. Figyeljünk, mert közvetlenül Rovinj után sok apró szi‑
get van, ezeket kívülről kerüljük meg. Nemsokára nagyobb földdarabokat 
látunk meg magunk előtt: ezek a Brijuni‑szigetek (B144). A szigetek közé csak 
korlátozottan szabad hajóval bemenni, így maradjunk a szigetek és a szá‑
razföld között. Elhajózunk a pulai öböl bejárata előtt és közelítünk Isztria 
déli csúcsát jelző Porer‑világítótorony 4 (44°44,9′N, 013°53,3′E) felé. Ha ezt meg‑

látjuk, már közel vagyunk mai végcélunkhoz: 
megkerüljük a tornyot és onnan már kelet‑észak‑
keleti, később északi irányban hajózunk, a 
Kamenjak‑félsziget és az apró szigetek mellett. 
Éjszakára Medulintól délre, a Bijeca‑öbölben 5 
(44°48,4′N, 013°56,2′E) horgonyzunk le.

3. nap: Medulin–Susak – 24 nm A
Kedvező szél esetén ma elegendő az indulás 
után beállítani a vitorlákat és szinte nem is kell 
hozzájuk nyúlni egész nap: mai útvonalunk közel 
nyílegyenesen húzódik délkelet felé. Átszeljük az 
ezen a részen már meglehetősen széles csator‑
nát és Susak (B202) felé hajózunk, itt a sziget egyet‑
len települése előtti öbölben 6 (44°30,7′N, 014°18,8′E), 
horgonyon alszunk.

4. nap: Susak–Cres – 36 nm M
A Kvarner‑régió további részeit fedezzük ma fel: 
észak felé indulunk, áthajózunk Vele Srakane és 
Unije (B202) között, s az utóbbi sziget egyik zugá‑
ban, a Vognišća‑öbölben 7 (44°39,6′N, 014°15,9′E) ál‑
lunk meg strandolni. Az út további részében jobb 
kéz felől magunk mögött hagyjuk Lošinjt (B194) és 
már Cres‑sziget (B166) partja mellett hajózunk, míg 
el nem érjük a nagy öböl bejáratát, melyből egy 
kisebb öböl nyílik kelet felé. Ennek partján áll 
Cres (B168) 8 városka és az ACI Marina.

Umagtól Unijéig
15. túra

LENT Rovinj színei 
naplemente előtt 
JOBBRA FENT A 
Porer‑torony Iszt‑
ria déli csúcsánál
JOBBRA KÖZÉPEN 
Horgonyon Unije 
egyik öblében
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5. nap: Cres–Pula – 45 nm M
Visszatérünk Isztria partjaihoz; a cresi indu‑
lás után nyugat felé hajózunk, majd a félsziget 
partjai mentén dél‑délnyugatnak fordulunk. A 
Porer‑tornyot már régi ismerősként köszönthet‑
jük s a mai út további részén is jártunk már há‑
rom napja. A pulai (B146) 9 öböl bejáratánál azon‑
ban ma nem megyünk tovább, éjszakára az ACI 
Marinában keresünk helyet. Ha itt esetleg nincs 
hely, akkor 8 mérföldes hajóúttal eljuthatunk 
egy másik marinába, mely Pula üdülőtelepéhez, 
Verudához tartozik.

6. nap: Pula–Umag – 50 nm M
Hosszú utat hagytunk a túra utolsó napjá‑
ra, így induljunk el időben! Az amfiteátrum és 
a Pulából kivezető zegzugos útszakasz után 
most távolodjunk el kicsit a szárazföldtől és a 
Brijuni‑szigeteket délről, majd nyugat felől kerül‑
jük meg és így hajózzunk Umag felé. Útközben 
még – beváltva a magunknak tett első napi ígé‑
retet – térjünk be a Lim‑fjord a (45°07,9′N, 013°39,4′E) 
torkolatába. Figyeljünk a bejáró közelében a 
veszélyt jelző déli bójákra s arra, hogy a csator‑
na belső része jachtok elől lezárt! Innen a túra 
végéig, az umagi kikötőig még kb. 20 mérföldet 
kell hajóznunk.

Umag

Rovinj

Pula
Medulin

Susak

Cres

N
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F
6 nap

151 nm
Megkerüljük Dél‑Dalmácia két legnagyobb szigetét, három éjszakát hor‑
gonyon töltünk, meglátogatjuk Hvar három legkedvesebb városát s még 
Horvátország leghíresebb strandjánál is fürdünk; mindezt tetézzük egy in‑
dulás előtti vagy érkezés utáni városnézéssel Splitben.

1. nap: Split–Luka – 21 nm AR
A forgalmas spliti (B288) 1 marinát és öblöt elhagyva délkelet felé vesszük 
az irányt. A kontinens és Brač (B294) szigete között hajózunk, bal oldalon a 
hatalmas hegyláncot, jobbra a sziget zöldjét látjuk. Valószínűleg már a dél‑
után közepén odaérünk a Luka‑öbölbe 2 (43°20,4′N, 016°47,9′E), kelet felől fehér 
fény jelzi az öböl bejáratát. Az öböl nyugati végén két étterem mólója vagy 
kikötőbóják várnak éjszakára.

2. nap: Luka–Zaglav – 33 nm A
Az öblöt elhagyva Brač partjai mellett hajózunk tovább délkelet felé, majd 
miután magunk mögött hagytuk a szigetet, követjük a szárazföld vona‑
lát. A távolban Baška Voda (B318) majd Makarska (B320) városok tűnnek föl. 
Párhuzamosan haladva a parttal egyre közelebb jutunk Hvar‑sziget (B304) 
keleti csúcsához, amelyet megkerülünk s immár nyugat felé hajózunk 
Hvar partjai mentén dél felől a Pelješac‑félszigetet (B330) látjuk. Éjszakára 
majdnem a félsziget csúcsával egy vonalban, a Zaglav falucska előtti öböl‑
ben 3 (43°07,1′N, 017°02,9′E) horgonyzunk le; az öböl bejáratának keleti oldalán 
kis kápolna, a nyugatin egy kereszt áll. A szomszédos (nyugatra eső)öblöt 

az ottani haltenyészet miatt kerüljük el!

3. nap: Zaglav–Hvar – 29 nm AR
Ezen a napon végig kelet felé, Hvar‑sziget part‑
jai mentén folytatjuk az utunkat a sziget nevét 
viselő város kikötője felé. Napközbeni pihenés, 
fürdés, ebéd céljából a Hvartól délre eső sziget, 
Šćedro (B316) Lovisće 4 (43°05,7′N, 016°42,0′E) vagy a 
szomszédos, Srida nevű öblében állunk meg. 
Az öböl partján éttermek sorakoznak, de kőmó‑
lójuknál sekély (0,5–1,5 m) a víz, így a kikötő‑
bójáknál álljunk meg. Ha tovább hajózva ismét 
megéhezünk, megszomjazunk, érdemes kikötni 
a hangulatos Sveta Nedelja étterem‑borozó‑
nál 5 (43°08,0′N, 016°35,2′E). Ha Hvar (B304) 6 kis kikö‑
tője esetleg a megérkezésünkre már megtelt, 
helyette az öböl nyugati oldalán lévő bójákat, 
vagy Palmižana (B314) marináját választhatjuk.

4. nap: Hvar–Stari Grad – 16 nm T
A túra második napján kelet felől kerültük meg 
Hvar szigetét, ma nyugatról fogjuk. A kikötőt ma‑
gunk mögött hagyva dél felől a Pakleni‑szigeteket 
látjuk, majd – néhány forduló után – már Brač és 
Hvar között hajózunk. Úticélunk Stari Grad (B308) 8 
kikötője, ám a megérkezés előtt még álljunk 
meg a Zavala‑öbölben 7 (43°12,0′N, 016°34,3′E) egy 
rövid pihenésre, strandolásra.

Hvar és Brač megkerülése
16. túra

LENT Csendélet 
Stari Gradban 
JOBBRA FENT 
Csúcsforgalom a 
Zlatni Raton
JOBBRA KÖZÉPEN 
Hvar, kikötő
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5. nap: Stari Grad–Vrboska – 19 nm M
Mai indulási és érkezési pontunk a térképen 
csak egy ugrásra van egymástól. Bár meg kell 
kerülnünk egy nagy földnyelvet, hajóval sem len‑
ne hosszú az út, ha nem tennénk kitérőt a hor‑
vát Adria talán legismertebb strandja, a boli (B300) 
Zlatni Rat felé. A földnyelv keleti oldalán lévő 
kikötőbójáknál 9 (43°15,5′N, 016°38,3′E) álljunk meg, 
majd a fürdés után folytassuk utunkat Hvar 
egyik legkedvesebb városkája, Vrboska (B276) a 
felé s kössünk ki az ACI Marinában.

6. nap: Vrboska–Split – 33 nm M
Mai utunk első állomása ismét Bol lesz, de most 
nem a strand földnyelve, hanem a városka ki‑
kötője: elkerülendő a sorban állást Splitben, 
tankoljunk meg itt b – s ha kedvünk tartja, te‑
gyünk is egy sétát a településen. Tovább folytat‑
va utunkat Brač déli partjai mentén, térjünk be 
a Krušica‑öbölbe c (43°16,9′N, 016°30,4′E) – de ha itt 
esetleg jártunk már, választhatjuk a szomszédos 
Smrka‑öblöt (43°17,5′N, 016°29,6′E) is; mindkettőben 
használaton kívüli tengeralattjáró‑bunkert talá‑
lunk. Utunkat folytatva áthajózunk a Šolta (B284) 
és Brač közötti átjárón, ahonnan már látjuk Split 
toronyházait s egy rövid hajózás után visszaté‑
rünk kiindulási kikötőnkbe.

Split

Hvar Stari Grad Vrboska Zaglav

Luka

N
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Fel, észak felé!
17. túraFF

7 nap
225 nm

Sukošanból már a hajóátvétel estéjén elindulunk, mert hosszú utat járunk 
be: egészen Krk és Cres szigetekig elhajózunk, utóbbit meg is kerüljük. 
Útközben városi kikötőkben, marinákban és horgonyzóöblökben is éjsza‑
kázunk. A napi programok sok hajózást tartogatnak, de nem kimerítők, s a 
vízen töltött idő csökkenthető, ha a napközbeni megállókat, horgonyzáso‑
kat kihagyjuk vagy lerövidítjük. 

1. nap: Sukošan–Iž – 9 nm A
Sukošanból (B238) 1 indulva a legrövidebb utat választjuk, keresztül a 
Ždrelac‑átjárón 2 (44°00,9′N, 015°15,1′E), feltéve, hogy hajónk árboca átfér a híd 
16,5 méteres nyílása alatt. Ha igen, akkor onnan pár mérföld északnyugat 
felé és elérjük Knež öblét 3 (44°02,1′N, 015°08,0′E) Iž‑sziget (B234) partjainál. Ha 
nem, akkor észak felől meg kell kerülnünk Ugljan‑szigetet (B222) és ezzel a kb. 
13 mérföldes kitérővel jutunk el esti célállomásunkhoz, ahol horgonyon 
vagy az étterem egyik bójáján töltjük az éjszakát.

2. nap: Iž–Šimuni – 33 nm M
Északnyugat felé indulunk tovább, végig Iž és Ugljan között. Sestrunj‑sziget 
délnyugati oldalánál dobjunk horgonyt a Dumboćica‑öböl 4 (44°09,4′N, 
014°58,7′E) kb. 6 méteres vizében. A fürdés, pihenés után, már elérve 
Sestrunj‑sziget végét, északnak fordulunk, elhaladunk Vir (B215) közelében. 
Mai utunk utolsó szakaszát Pag‑sziget (B186) partjával párhuzamosan tesz‑
szük meg, míg el nem érjük Šimuni (B191) 5 öblét. Éjszakára a kis falu ACI 
Marinájában kötünk ki.

3. nap: Šimuni–Unije – 40 nm A
A Šimuni előtti két sziget, Maun és Škrda között hajózunk át utunk ele‑
jén. Škrda déli csúcsánál egy zátony van, megfelelő távolságban kerül‑
jük azt el! Majd előbb Olib (B209), később Silba (B208) szigetét hagyjuk el bal 
felől. A mai napra tervezett utunknak körülbelül a felénél járunk, amikor 
elérjük Ilovik‑sziget (B204) déli oldalát – ha időnk engedi, tegyünk rövid kité‑
rőt a Paržine‑öbölbe 6 (44°26,8′N, 014°33,5′E) egy strandolásra. Ezután fordul‑
junk északnyugatnak és  Lošinj (B194) és Susak (B202) között hajózva tartsunk 
Unije (B202) 7 városi kikötője felé.

LENT Helyiek esti 
tereferéje Cres 
városában

A túra hét helyett hat nap 
alatt is bejárható, s alig 
maradunk le valamiről: ha 
nem akarunk már első este 
nekivágni, akkor nyugodtan 
aludjunk ott a šukosani ma‑
rinában és másnap reggel 
egyből induljunk Šimuni 
felé (kb. 33 mérföldes 
út) – innentől kezdve a túra 
útvonala változatlan.
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4. nap: Unije–Cres – 27 nm M
Még ezen a napon sem érjük el túránk legészakibb pontját, így a meg‑
határozó irány továbbra is ez lesz. De közben tartsunk kicsit kelet felé is, 
hogy eljussunk a Cres‑sziget (B166) Žanja nevű öblébe 8 (44°52,3′N, 014°19,3′E). Itt 
a sziklafalban egy kis „kék barlang” nyílik; ennek felfedezése után kerüljük 
meg a cresi földnyelvet, majd hajózzunk kelet felé, be a Cres (B168) 9 városát 
rejtő öbölbe s annak egészen a végéig, az ACI Marináig.

5. nap: Cres–Punat – 40 nm M
A mai nap egyetlen feladata: északról megkerülni Cres szigetét. Esti ki‑
kötőnk, a Krk‑szigeti (B172) Punat (B176) b légvonalban alig 10 mérföldre van, 
mégis közel 40 mérföld hajózás után érjük el a védett öbölben lévő mari‑
nát. Előtte még a Cres északkeleti végéhez közeli Beli a (45°06,4′N, 014°21,5′E) 
strandja előtt állunk meg horgonyozni.

6. nap: Punat–Olib – 41 nm T
Már tegnapi utunk második részén is a déli irány váltotta fel az északit, 
s ezt folytatjuk ma is. Bal felől Krk után Rab (B180) szigetét látjuk, majd 
Pag tűnik föl; jobbról Cres partjai után Lošinj következik, később elérjük 
Silbát (B208) és Olibot (B194) c. Az utóbbi sziget egyetlen településének városi 
kikötőjében töltjük az éjszakát.

7. nap: Olib–Sukošan – 35 nm T
Az első napokról már ismerős partokat látunk mai utunk során, miközben 
délkeleti irányban hajózunk. Most Ugljan‑sziget (B222) keleti oldalán halad‑
junk el, hogy meglátogathassuk Zadart (B230) d egy rövid kikötés erejéig. 
Végül alig 6 mérföldet kell megtennünk Sukošanig.

Sukošan

Šimuni

Punat

Cres

Unije

Olib

Iž

N

„A szigetet körülölelő 
Quarnero messze benyúlva 
a száraz közé, tágas öblöt 
képez itt, melyet virító, 
termékeny, s Ponta helység 
csinos házaival díszelgő 
völgyek szegnek be. Ezen 
öböl közepén emelkedik ki 
a mindig csendes vizekből 
egy szigetke, s rajta 
épült Cassione, hajdan 
a benedictinusok, ma a 
ferenciek monostora.” – így 
mesél Császár Ferenc 
Punatról az 1839‑ben 
megjelent, Utazás a 
quarnerói szigeteken című 
útleírásában.
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Kalandozás Isztria nyugati partjainál
18. túra
Pulából indulva bebarangoljunk Isztria nyugati partjának legszebb kikötőit, 
majd egy kis kiruccanást teszünk a Kvarner‑régióba, Susak szigetére. 

1. nap: Pula–Funtana – 28 nm M
A pulai (B146) 1 amfiteátrum árnyékából, az ACI Marinából indulunk, végig a 
hajógyárakkal teli, zegzugos öblön, majd a Brijuni‑szigetek (B144) mellett tar‑
tunk észak felé. Útközben megcsodálhatjuk Rovinj (B140) egyedülálló látké‑
pét – egyelőre csak távolról, a közelebbi megismerkedésig még két napot 
várni kell. A Lim‑csatorna déli oldalán, a Križ‑öbölben 2 (45°07,1′N, 013°36,9′E)
álljunk meg fürdeni. Esti kikötőnk Funtana (B136) 3 marinája.

2. nap: Funtana–Novigrad – 11 nm MTA

Rövid hajóútra indulunk ma, továbbra is észak felé. Első megállónk 
Poreč (B134) 4 városa, ahol érdemes több órát, akár az egész napot eltölteni: 
sétálgatni a városban, megnézni a bazilikát, megebédelni a parti éttermek 
valamelyikében, fürödni a strandon.További 7 mérföld hajózás után érke‑
zünk meg Novigradba (B130) 5, ahol a városi kikötő mólója, a strand előtti 
kikötőbóják, vagy a marina között választhatunk.

3. nap: Novigrad–Rovinj – 17 nm MT

Ez a nap is elsősorban a városnézésről szól majd, az ismerős partok men‑
tén hajózunk déli irányban. Úticélunk Rovinj (B140) 6 – már messziről meglát‑
juk a dombtetőn álló Szent Eufémia‑templomot. Kényelmesebb a várostól 

F
6 nap

149 nm

LENT A poreči 
baziilika mozaikjai

Isztria, ahogy Verne látta
„Isztria, amelyet az 1815. évi szerződések az Osztrák–Ma‑
gyar Monarchiához csatoltak, háromszög alakú félsziget, 
amely ott a legszélesebb, ahol a szárazföldhöz csatlakozik. 
Ez a félsziget a Trieszti‑öböl és a Quarnerói‑öböl között 
helyezkedik el, a partjai mentén számos kikötő bújik meg. 
Csaknem a déli csücskén fekszik egyikük, Pola kikötője, 
amelyet a kormány ebben az időben akart tengeri támasz‑
ponttá kiépíteni.
Az isztriai tartomány, különösképpen nyugati partjain, na‑
gyon is olasz, sőt velencei maradt mind szokásaiban, mind 
pedig nyelvében. A szláv elem komoly vetélytársa az olasz‑
nak; osztrák befolyás azonban meglehetős nehezen tud 
érvényesülni a kettő között.
A tengerparton és a félsziget belsejében több jelentős 
város élénkíti meg ezt a vidéket, amelyet az északi Adria 
vize mos. Ilyen nagyobb város Capo d’Istria és Pirano is, 
amelynek sópárlással foglalkozó lakossága csaknem ki‑
zárólag a Risano és Corna‑Lunga torkolatánál fekvő nagy 
sópárlókban dolgozik; Parenzo, az isztriai tartományi gyű‑
lés és a püspök székhelye; Rovigno, gazdag olajbogyó‑ter‑
mőhely, Polát pedig, az egész Adria tervezett legjelentő‑
sebb hadikikötőjét, számos turista keresi fel római eredetű 
pompás műemlékeiért.”
(Jules Verne: Sándor Mátyás, 1885)

Gyalogoshíd a pomeri mari‑
na közelében
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délre levő ACI Marinában kikötni, de ha nem vá‑
gyunk a marina szolgáltatásaira és kevesebbet 
akarunk az óvárosig sétálni, álljunk az északi ol‑
dalon, a benzinkút melletti rakparthoz.

4. nap: Rovinj–Pomer – 32 nm M
Végre egy hosszabb hajózás következik: indulás 
után eltávolodhatunk Isztria partjaitól – tartva 
a déli irányt – hogy a Brijuni‑szigeteket ezút‑
tal kívülről kerüljük meg. Ezután elhaladunk 
a Porer világítótorony (44°44,9′N, 013°53,3′E) és a 
Kamenjak‑fok előtt, majd északnak fordulunk a kis szigetekkel, zátonyok‑
kal és bójákkal teleszórt pomeri öböl felé; itt legyünk óvatosak, figyeljük a 
jelzéseket és a térképet! Az éjszakát Pomer (B149) 7 ACI Marinájában töltjük.

5. nap: Pomer–Susak – 25 nm A
Jócskán eltávolodunk Isztriától, hogy meglátogassuk a Kvarner‑régió egyik 
külső szigetét, Susakot (B202). Az éjszakát a sziget északkeleti csúcsánál levő 
Porat‑öbölben 8 (44°30,9′N, 014°17,3′E) horgonyon töltjük – ám ha valamilyen 
okból közelebb akarunk lenni a civilizációhoz, hajózzunk át Susak túlolda‑
lára, ahol az azonos nevű település partjai előtt horgonyozhatunk.

6. nap: Susak–Pula – 36 nm M
A túra utolsó napja ez: irány vissza Pulába! Ha időben elérjük Isztria partja‑
it, a Pulába való megérkezés előtt térjünk be valamelyik közeli öbölbe – pl. 
Paltana (44°49,2′N, 013°52,1′E) – egy búcsú‑fürdésre; s persze az út végén majd 
a marina melletti benzinkúthoz is.

Pula

Rovinj

Funtana

Novigrad

Pomer

Susak

N

FENT Esti hangulat 
a pulai öbölben
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Bejárjuk oda‑vissza a Kornátokat, három nap három különböző étterem‑
nél kötünk ki, majd átruccanunk Murter‑szigethez, végül felmegyünk a 
Krka‑folyón Skradinig s utána térünk vissza Tribunjba: bárki számára be‑
járható nyaralótúra, gyönyörű tájakon.

1. nap: Tribunj–Žakan – 14 nm RA
A tribunji (B258) 1 marinát elhagyva irány a Kornátok (B244). A mai napot még 
csak a déli résszel való ismerkedéssel töltjük, fedezzük fel a kis szigetek 
láncolatát. Éjszakára Ravni Žakan 2 (43°43,5′N, 015°26,0′E) déli oldalán, az ét‑
termi mólóhoz kötünk ki vagy az öbölben horgonyzunk.

2. nap: Žakan–Katina – 16 nm RA
A mai nap a szabad felfedezésé: járjuk be keresztül‑kasul a Kornátokat, 
be a kis öblökbe, oda és vissza a szigetek között. Válasszunk egyet a 
számtalan horgonyzóhely közül napközbeni megállásra – egy javaslatként: 
Strižnja 3 (43°49,1′N, 015°17,0′E) –, vagy csak hajózzunk a páratlanul szép kör‑
nyezetben; a lényeg, hogy estére jussunk el a nemzeti park északnyugati 
végéig! A földrajzilag már a Telašćicához (B220) tartozó Katina‑sziget déli olda‑
lán, a Kod Mare étteremnél 4 (43°52,6′N, 015°13,3′E) töltjük az éjszakát.

3. nap: Katina–Žakan – 16 nm RA
Ha tegnap valamit elmulasztottunk volna megnézni, ma még itt a lehető‑
ség, hiszen ugyanúgy a Kornátok felfedezésével töltjük a napot. Az indulás 
után nézzük meg a Sestrica‑világítótornyot, majd folytassuk a barangolást. 
Napközbeni megállóhelyre a Lopatica‑öblöt 5 (43°47,3′N, 015°20,1′E) javasoljuk, 
itt egy étterem is van. Az éjszakát alig száz méterre töltjük attól a helytől, 
ahol két napja aludtunk, de most Ravni Žakan egy másik öblében, a Larus 
étterem előtt 6 (43°43,7′N, 015°25,9′E).

4. nap: Žakan–Koširina – 35 nm A
A mai nap a Kornátok legnagyobb szigetének északkeleti oldalán ha‑
józunk végig; az előző két nap az ellenkező oldalán csatangoltunk. 
Hamarosan jobb felől föltűnik Žut (B242) szigete, amit megkerülünk, 
majd tetszés szerinti kisebb‑nagyobb kerülőkkel Pašman (B236) déli csú‑

F
6 nap

123 nm Étteremről‑étteremre I.
19. túra

Érdekes kitérőként a 3. nap 
elején kerüljük meg Katina 
szigetét! Ehhez először 
az étteremtől délkeletre 
levő Vela Proversa átjárón 
(43°52,5′N, 015°13,5′E) kell 
keresztülhajóznunk. Az 
átjáró két oldala zátonyos; a 
kb. 2 m vízmélységű szabad 
utat a parton előttünk és 
mögöttünk két‑két ún. 
feltakarójel mutatja. Ha a 
két‑két követ pontosan egy‑
vonalban látjuk előttünk és 
mögöttünk, biztonságban 
vagyunk. Katina túloldalán 
a Mala Proversa átjáró 
(43°53,4′N, 015°13,0′E) már 
nem ennyire kalandos, ott 
két‑két piros és zöld bója 
jelöli ki a hajózóutat.

LENT Telt ház 
a murteri 
Koširina‑öbölben
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csa felé hajózunk. Ezután Vrgada‑szigetet 
megkerülve, a Prišnjak‑világítótorony előtt 
jutunk el Murter‑sziget (B250) partjaihoz. Itt a 
Koširina‑öbölben 7 (43°47,5′N, 015°36,6′E) horgonyon 
töltjük az éjszakát.

5. nap: Koširina–Skradin – 24 nm M
Murtertől délkelet felé hajózunk tovább a szi‑
getek között, majd északnyugatnak fordulunk a 
šibenki Szt. Antal‑csatornába. Elhaladunk a vá‑
ros előtt, át a híd alatt 8 (43°45,7′N, 015°50,9′E), föl 
a Krka‑folyón, keresztül a Proklansko jezeron s 
az újabb híd – az autópálya viaduktja – után a 
skradini (B270) 9 ACI Marinában kötünk ki. Ha idő‑
ben érkezünk – s erre minden esélyünk megvan, 
hiszen az út nem volt hosszú – menjünk fel a 
Krka Nemzeti Parkba (B273), a vízesésekhez!

6. nap: Skradin–Tribunj – 18 nm M
Az ismerős hidak alatt, sziklafalak között hajózunk lefelé a folyón. Álljunk 
meg a šibeniki (B264) rakpartnál egy városnézésre vagy a benzinkútnál tan‑
kolni (benzinkút Vodicében (B260) és Tribunjban is van). A séta után követke‑
zik a csatorna, a kijáratánál balról a Szent Miklós‑erőd és utána a šibeniki 
szigetvilág (B268). Mielőtt visszatérünk Tribunjba, álljunk még meg Prvić‑sziget 
Sepurine a (43°43,8′N, 015°47,3′E) falujánál. A túra számunkra utolsó étterme a 
mólótól délre van, előtte bójákat és horgonyzóhelyet találunk. Innen már 
szabad szemmel is látjuk a tribunji marinát.

Tribunj

Ravni Žakan

Katina

Koširina

Skradin

N

FENT A Kornátok 
között
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Könnyű, rövid napi hajózásokat kínáló túra ez, mely során megállunk két 
kisebb, valamint a partvidék legnagyobb városában. 

1. nap: Primošten–Milna – 32 nm M
A túra első napja egyben a leghosszabb is: Primošten (B274) 1 közeléből, 
a Marina Kremikből indulunk és a part vonalát követve, délkelet‑kelet 
felé hajózunk. Balról magunk mögött hagyjuk a két Drvenik‑szigetet (B279), 
majd Šolta (B284) következik. A sziget az északi oldalán haladunk el s vé‑
gül így jutunk el Brač‑szigetre (B294), Milna (B296) 2 városka két marinájának 
valamelyikébe.

2. nap: Milna–Split – 13 nm M
Ha az előző nap a leghosszabb volt, a mai a legrövidebb lesz. Néhány 
mérföld hajózás után megállunk Brač egy csendes zugában, a 
Stipanska‑öbölben 3 (43°22,5′N, 016°26,5′E). A parton egy panziót találunk, ét‑
teremmel – ha nyitva van, érdemes betérni. Ebéd után biztosan nem té‑
vesztjük el az irányt: Split (B288) 4 tornyai felé tartunk, hogy végül kikössünk 
a forgalmas öbölben lévő ACI Marinában, s kezdődhessen a városnézés.

3. nap: Split–Marina – 16 nm M
Ha még maradt előző napról megnézendő múzeum, körbesétálandó mű‑
emlék, megvásárolandó ajándék, nyugodtan használjuk fel a délelőttöt 
arra, hogy mindezt bepótoljuk, mert a mai hajóút is alig lesz hosszabb a 
tegnapinál. Splitből elindulva előbb végighajózunk Marjan, a várostól nyu‑
gatra eső, zölddel borított földnyelv előtt, majd a Kastélyok öblének (B286) be‑
járata és Čiovo‑sziget következik. Itt észak, majd később nyugat felé fordu‑
lunk és az éjszakát duplán is marinában töltjük: a Marina (B278) 5 nevű kis 
faluban, a Marina Aganában kötünk ki.

4. nap: Marina–Primošten – 21 nm M
A visszaút részben ismerős tájakon vezet majd: ha elhagytuk a Marinát – 
s a túlsó végében Trogirt (B280) – rejtő öblöt, forduljunk nyugat felé, hogy a 
két Drvenik‑szigetet most északi oldalukról nézzük meg. Még elhaladunk a 
Mulo‑torony közelében, mielőtt meglátnánk a kremiki öböl bejáratát.

F
4 nap
82 nm Négy nap Közép‑Dalmáciában

20. túra

Primošten / Kremik
Split

Milna

Marina

N

Marina jelképe a 15. szá‑
zadban épített torony, mely 
évszázadokon keresztül a 
város védelmét szolgálta, 
ma pedig szállodaként 
üzemel.

JOBBRA Turisták 
Splitben
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Nagy dél‑dalmát körút
21. túraFF

6 nap
183 nm

Dalmácia déli szigeteit járjuk körbe: a turistacsalogató Elafitokat, a 
smaragdzöld Mljetet, a még mindig békés Lastovot és a kihagyhatatlan 
Korčulát. A dubrovniki bázist nem számítva marinában csak egyszer kö‑
tünk ki az út során, inkább a városi kikötőket és éttermeket részesítjük 
előnyben. Szokásosnál hosszabb hajózással csak a második napon kell 
számolni, a többi etap kényelmesen teljesíthető.

1. nap: Dubrovnik–Ston – 25 nm T
A dubrovniki (B354) 1 ACI Marinából indulunk s első megállónk a köze‑
li Elafit‑szigetek (B349) egyike: a Lopud‑sziget azonos nevű városkája előtti 
öbölben dobunk horgonyt 2 (42°41,4′N, 017°56,4′E), mivel a kikötőmólót szin‑
te biztosan kirándulóhajók foglalják el. Érdemes csónakkal kimenni a 
partra és sétálni egyet. Majd a szigetek belső oldalán hajózunk tovább a 
Stoni‑csatorna bejáratáig, utána végig a csatornán, ahol a hajózóút kes‑
keny és helyenként csak 2,5 m mély, de bójákkal jól kitűzött. Úticélunk egy 
különleges város; már messziről látjuk a hegyoldalra fölkúszó, kanyargós 
városfalakat, majd megérkezünk Ston (B334) 3 kis kikötőjébe.

2. nap: Ston–Zaklopatica – 49 nm R
A Stoni‑csatornából egy jóval szélesebb csatornába jutunk, Mljet (B350) és 
a Pelješac‑félsziget (B330) között hajózunk, majd Mljetet elhagyva bal felé ki‑
nyílik a horizont, arra már csak a nyílt tengert látjuk. Nyugat felé feltűnnek 
Lastovo (B336) kontúrjai, s ahogy közelebb érünk, látjuk, hogy a nagy sziget 

előtt több kis sziget és zátony is van. Esti kikö‑
tőnk egy védett öbölben lesz Lastovo északi ol‑
dalán, Zaklopatica 4 (42°46,4′N, 016°52,6′E) falunál; 
az öböl partján több étterem is muringos kikötő‑
helyekkel vár minket.

3. nap: Zaklopatica–Vela Luka – 23 nm T
Lastovo után a mai és a következő napot is 
Korčula (B340) közelében töltjük. A nap elején 
északnyugati irányban átszeljük a csatornát és 
egy sokat látogatott horgonyzóhely, a nevéhez 
méltóan három öbölból álló Tri Luke 5 (42°55,5′N, 
016°40,0′E) felé tartunk. A strandolás után meg‑
kerüljük Korčula délnyugati csúcsát és Vela 
Luka (B342) 6 városáig hajózunk. Itt a kis kikötő‑
ben, vagy ha nincs hely a rakpartnál, akkor az 
öbölben horgonyozva töltjük az éjszakát.

4. nap: Vela Luka–Korčula– 33 nm M
Mivel Vela Luka öble mélyen benyúlik a sziget‑
be, ismét nagyot kell kerülnünk, hogy eljussunk 
Korčula északi oldalára. A távolban Hvar (B302) 
partjait látjuk, majd feltűnik előttünk Pelješac is. 
A félsziget és Korčula közötti csatornában hajóz‑
zunk tovább egészen addig, míg meg nem látjuk 
Korčula  (B344) 7 óvárosát. A félsziget keleti olda‑
lán, az ACI Marinában kötünk ki, s utána néhány 
perccel már a városban sétálhatunk.

LENT Hajnali utca‑
kép Korčulán
JOBBRA FENT 
Zaklopatica öble
JOBBRA KÖZÉPEN 
Háztetők, kikötő 
és sólepárló – 
kilátás a stoni 
városfalról



21. túra  | 95 

5. nap: Korčula–Sobra – 26 nm R
Reggeli után még van idő egy kis városnézésre, 
majd induljunk tovább. Előbb a kis szigeteket és 
a többi hajót, kompot kerülgetjük, majd lassan 
elmarad mögöttünk Korčula; először az óváros 
templomtornya, majd az egész sziget. Bal olda‑
lunkon a pelješaci hegyvonulat végigkísér mai 
utunkon, jobbról pedig nemsokára Mljet (B350) már 
ismerős zöldje látszik. Közelítsünk a szigethez, 
mert itt fogunk kikötni: Sobra 8 (42°44,3′N, 017°35,9′E) 
öblében, az éttermek valamelyikénél.

6. nap: Sobra–Dubrovnik – 27 nm M
Mielőtt nekivágunk az utolsó napi útszakasznak, 
a sobrai öböl keleti oldalán, a kompkikötő mel‑
letti benzinkutat meglátogatva megúszhatjuk 
a dubrovniki sorban állást. Majd induljunk el 
az Elafit‑szigetek (B349) felé, de utolsó megállónk 
most nem Lopudnál, hanem Koločepen lesz: 
Gornje Čelo 9 (42°40,8′N, 018°00,3′E) kis kikötőjében, 
vagy a falu előtti öbölben horgonyozva. Amikor 
a pihenő után továbbindulunk és kiérünk a 
szigetcsúcs takarása mögül, már meglátjuk a 
Dubrovačka‑folyó torkolata fölött húzódó hidat s 
rövid hajózás után visszaérünk a marinába (s ha 
Mljeten nem tankoltunk, most ne feledkezzünk 
el róla; a benzinkút a marina mellett van).

Dubrovnik

Ston

Zaklopatica

Vela Luka Korčula

Sobra

N
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Hegyek között, hidak alatt
22. túraFF

6 nap
234 nm

Magas hegyek, szigetek közötti zegzugos utak, hidak, eldugott öblök, 
hajdanvolt fogolytábor és sok‑sok hajózás vár ránk ezen az izgalmas tú‑
rán, mely során az Adria jachttal ritkábban látogatott részeire is eljutunk. 
Többször alszunk városi kikötőben és egyszer horgonyon is.

1. nap: Sukošan–Starigrad‑Paklenica – 49 nm T
Indulási kikötőnk, a sukošani (B238) 1 Marina Dalmacija egyben tú‑
ránk legdélebbi pontja is. Az első nap elején a part vonalát követve 
északkelet felé hajózunk, Zadar (B230) házsorai, tornyai és marinái után 
Vir‑szigetet (B215) és az oda vezető hidat látjuk. Megkerüljük Virt és a zeg‑
zugos csatornán tartunk a Pag‑szigetet (B186) és a szárazföldet összekötő 
híd 2 (44°19,5′N, 015°15,5′E) felé, majd a híd alatti meredek sziklafalak között 
kiérünk a Velebit‑csatornába (B156). Éjszakára a nemzeti parkjáról ismert 
Starigrad‑Paklenica 3 (44°17,7′N, 015°26,3′E) városi kikötőjébe térünk be.

2. nap: Starigrad‑Paklenica–Pag – 46 nm T
Talán a túra legérdekesebb napja következik: Starigradból az egyre szűkü‑
lő csatornán délkelet felé hajózunk; jobb oldalunkon a földnyelveket – mint 
a vízbe benyúló sziklaujjakat – bizonyára a kikötő felé menet az autópályá‑
ról is láttuk már. Az alig 200 méterre keskenyedő hajózóúton átbújunk két 
magas híd alatt: előbb az autópálya hídjának 4 (44°14,2′N, 015°31,3′E) szürke, 
majd a „régi” Paklenica‑híd piros íve magasodik fölénk (az első szabad nyí‑
lásmagassága 75, míg a másodiké 55 méter). Ezután újból kiszélesedik a 
vízfelület, elértük a Novigradsko moret, a Novigradi‑tengert. Tegyünk egy 
kört itt, esetleg látogassuk meg a névadó – s az isztriai várossal névrokon 
– Novigrad 5 (44°10,9′N, 015°32,8′E) kikötőjét. Utunk következő szakaszában 
visszamegyünk egészen a pagi híd vonaláig, de nem megyünk át alatta, 
hanem tartjuk az irány északnyugat felé. Végül a sziget fővárosát rejtő 
öbölbe fordulunk és kikötünk Pag (B192) 6 mólójánál.

3. nap: Pag–Supetarska Draga – 44 nm M
A tegnapi irányban megyünk tovább Pag‑sziget és a szárazföld kö‑
zött – jobbról szinte végig láthatjuk a nagy forgalmú 8‑as főutat, mely 
Rijekától–Dubrovnikig vezet. Később kiszélesedik a csatorna, s ekkor már 

LENT Naplemente 
a „sziklaujjaknál” 
az autópályáról 
nézve 

Novigradhoz kapcsolódik 
a magyar történelem egy 
szomorú eseménye: Nagy 
Lajos király halála után a 
novigradi várba hurcolták 
özvegyét, Erzsébet királynét 
és lányát, Máriát. Zsigmond 
király Frangepán Jánost 
bízta meg a kiszabadítá‑
sukkal, de a terv kitudódott 
és 1387 januárjában a 
királynét kegyetlenül, lánya 
szeme láttára kivégezték.
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látjuk magunk előtt Rab‑szigetet (B180). A déli szigetcsúcs közelében, Mag 
öblében 7 (44°43,3′N, 014°51,8′E) álljunk meg fürdeni, pihenni. Ezután a sziget 
partjai mentén hajózzunk tovább. Ha a közelmúlt történelmének árnyol‑
dalaira vagyunk kíváncsiak, tegyünk egy kitérőt Goli 8 (44°50,2′N, 014°49,0′E), 
a Tito‑korszak börtönszigetének kikötője felé. Esti úticélunk, Supetarska 
Draga (B182) 9 ACI Marinája Rab északi csúcsának másik oldalán, egy öböl 
végében van.

4. nap: Supetarska Draga–Cres – 26 nm A
A sziget partjai közelében maradunk a nap első felében, elhajózunk 
Rab (B184) a városáig egy napközbeni séta, városnézés céljából. Meg is ebé‑
delhetünk, sőt még sziesztára is jut idő a továbbindulás előtt. Nem kell 
attól félnünk, hogy este nem lesz hely a kikötőben, mert Cres‑szigetnél (B166) 
a Kolorat‑öbölben b (44°38,2′N, 014°31,8′E) horgonyon alszunk. 

5. nap: Cres–Šimuni – 31 nm M
Pag, Rab és Cres után egy újabb szigetre, Lošinjra (B194) látogatunk ma: 
kb. 9 mérföldnyi hajózás után Veli Lošinj (B200) c városkát nézzük meg, majd 
továbbindulunk, hogy a túra második éjszakájához hasonlóan most is Pag 
szigetén, de ezúttal a nyugati partoknál, Šimuni (B191) d ACI Marinájában 
kössünk ki éjszakára.

6. nap: Šimuni–Sukošan – 38 nm M
Ugyanúgy, mint az előző napokon, ma is egy rövid hajózással kezdődik a 
nap: Šimuniból a Košljun‑öbölbe e (44°23,8′N, 015°04,2′E) indulunk. Ha már ele‑
get strandoltunk, irány Sukošan; közben már az első nap is látott Vir‑szigeti 
és a zadari partvidék előtt haladunk el.

Sukošan

Starigrad
Paklenica

Pag

Šimuni

Supertarska Draga

Kolorat

N

Ha a túra első napjainak 
sok hajózása után több 
városnézésre vágyunk, a 
3. napon ne kerüljük meg 
Rab szigetét, hanem Goli 
Otok és Supetarska Draga 
helyett menjünk egyenesen 
Rab város ACI Marinájába 
s töltsük ott az estét és a 
másnap délelőttöt.
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FFF
6 nap

324 nm

23. túra
A külső szigetek körül
A hosszú túrán végiglátogatjuk a horvát Adria külső szigeteit, s marinák 
helyett inkább horgonyon vagy éttermi kikötőkben alszunk; így inkább ka‑
landra, mint pihenésre, nyaralásra vágyóknak, s csak gyakorlott hajósok‑
nak ajánljuk ezt az utat.

1. nap: Vodice–Vis – 81 nm A
A túra első napja egyben a leghosszabb is – Vodicéből (B260) 1 kora reggel, 
akár már a hajnali szürkülettel induljunk el. Először a šibeniki szigetvilág (B268) 
földdarabjai – Tijat, Prvić, Zlarin, Zmajan – között hajózunk, majd jobb 
kéz felől Žirjét, magunk előtt pedig a nyílt tengert látjuk. Dél‑délnyugati 
irányt tartva hosszú egyenes szakasz következik, míg meg nem látjuk 
Jabuka 2  43°02,7′N, 015°26,3′E) 97 méter magas sziklakúpját. Kerüljük meg a 
szigetet, majd folytassuk utunkat Svetac‑sziget (B316) 3 felé. Svetacot elhagy‑
va északkeletnek fordulunk és célba vesszük Vist (B322), ahol a sziget név‑
adó városa öblével szomszédos Rogačić‑öbölben 4 (43°04,6′N, 016°10,8′E), egy 
tengeralattjáró‑bunker közelében horgonyzunk le éjszakára.

2. nap: Vis–Sušac – 41 nm A
Folytatjuk utunkat a nyílt tenger felé, előtte megcsodáljuk a biševoi (B329) Kék 
barlang 5 fényeit. Ha gyakorlott Adria‑járóként esetleg voltunk már itt, ér‑
demes helyette a sziget nyugati oldalán a Biševska Luka‑öblöt 6 (42°58,9′N, 
016°00,1′E) meglátogatni, itt a strandolás mellett az étteremben meg is ebé‑
delhetünk. A barlangászás, fürdés, ebéd után nyílegyenes, délkeleti irányú 

út vezet mai úticélunk, Sušac‑sziget csúcsa felé. 
Az itt álló tornyot megkerülve, a sziget déli olda‑
lán, horgonyon alszunk 7 (42°45,7′N, 016°30,6′E).

3. nap: Sušac–Lastovo – 62 nm AR
Ha csak az induló‑ és érkező kikötőt nézzük, 
a mai útszakasz alig lenne több 16 mérföld‑
nél. Ám a két sziget közötti utat egy harmadik 
– méghozzá a partoktól legtávolabb eső – szi‑
get, Palagruža (B360) 8 érintésével tesszük meg. 
Ha szerencsénk van és megfelelőek az időjá‑
rási viszonyok, még partra is tudunk szállni, 
hogy felmásszunk a 90 méter magasan álló 
világítótoronyhoz. De ha csak körbehajózzuk 
a szigetet, az is nagy élmény. Palagruža után 
Lastovo (B336) felé indulunk és egy újabb nagy vi‑
lágítótorony, a Struga közelében, Skrivena Luka 
öblében 9 (42°43,9′N, 016°53,3′E), horgonyon vagy az 
éttermi mólónál éjszakázunk.

4. nap: Lastovo–Vis – 56 nm TA

A mai nap már elindulunk visszafelé, hiszen túl 
vagyunk a túra félidején: a „rejtett kikötőt” (a 
Skrivena Luka név ezt jelenti) elhagyva kelet fe‑
lől megkerüljük Lastovot és Korčula (B340) partjai 
mellett hajózunk nyugati irányban, majd észak‑
nyugatnak fordulunk, a már ezen az úton is meg‑
látogatott Vis felé. Ezúttal Vis (B324) a város kikö‑

KÖZÉPEN Sziklafal 
Svetacon
LENT Skrivena 
Luka öble 
Lastovón
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tője az úticél, bár ha már nagyon belejöttünk a 
nomád életbe, ebben az öbölben is dönthetünk 
a horgonyzás mellett.

5. nap: Vis–Kornátok – 54 nm R
Vis kikötőjét vagy a horgonyzóhelyet elhagyva 
ma folyamatosan közelítünk a szárazföld felé 
s közben a nyílt víz irányába nézve még láthat‑
juk a túra során érintett szigeteket, Biševot, 
Jabukát és Svetacot. Továbbhajózva északnyu‑
gat felé elhagyjuk a Blitvenica‑tornyot b (43°37,5′
N, 015°34,3′E) s előttünk föltűnnek a Kornátok (B244)  
sziklás halmai. Az éjszakát a szigetcsoport déli 
részén egy étterem mólójánál töltjük c – lehet 
ez az Opat (43°44,3′N, 015°27,1′E), de választhatjuk 
a Žakan‑szigetnél lévő két öböl valamelyikét is 
(43°43,5′N, 015°26,0′E) vagy (43°43,7′N, 015°25,9′E).

6. nap: Kornátok–Vodice – 21 nm M
Az utolsó napra már csak egy rövid útszakasz maradt – ekkor bepótolhat‑
juk az elmúlt napokon esetleg elmaradt vagy rövidebbre fogott strandolást, 
pihenést. De ha inkább hajózni szeretnénk, járjuk be a Kornátok egy részét 
és utána induljunk visszafelé. A Kornátok után először Murter‑szigetre (B250), 
Jezerába (B256) d indulunk rövid ebédre vagy tankolni – ez utóbbit Vodicében 
is megtehetjük; majd egy közeli helyen, az Obinuš‑öbölben e (43°46,7′N, 
015°41,2′E) álljunk meg. Innen alig 7 mérföld hajózással térünk vissza a 
vodicei kikötőbe.

Vodice

Vis

Sušac

Lastovo

Kornátok

N

FENT Jabuka
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FF
6 nap

175 nm Kvarner‑körút
24. túra
Opatijából indulva körbejárjuk a teljes Kvarner‑régiót – a szó szoros értel‑
mében körbe, hiszen megkerüljük Krk, Rab, majd Cres‑szigetet. Könnyen 
teljesíthető napi útszakaszok változatos tájakon, kedves kisvárosokban 
vagy csöndes öblökben, horgonyon töltött éjszakákkal – így jellemezhetjük 
röviden a túrát.

1. nap: Opatija–Krk‑sziget – 39 nm A
Opatijából (B150) 1 vagy a szomszédos Ičići marinájából indulunk s ke‑
let‑délkelet felé hajózunk – balra Rijeka (B154) hatalmas kikötőjét és a hegy‑
oldal panelházait látjuk, majd a bakari öböl bejárata után hamarosan a 
Krk‑szigetre (B172) vezető híd 2 (45°14,8′N, 014°34,2′E) nyílása alatt bújunk át. Első 
megállónk Vrbnik (B178) 3 kis kikötője – innen ugyan föl kell mászni a domb‑
ra a városnézéshez, de mindenképp megéri! Folytatjuk utunkat Krk partjai 
mentén s este a Vela Luka‑öbölben 4 (44°58,9′N, 014°48,1′E) horgonyzunk le.

2. nap: Krk‑sziget–Rab – 34 nm M
Az éjszakát Krk talán legnépszerűbb strandjától, Baškától 5 nem messze 
töltöttük, így indulás után mindjárt meg is nézzük a várost a víz felől. Nem 
kötünk ki, csak teszünk egy kört az öbölben, majd áthajózunk a Krk és 
Prvić közötti csatornán. Prvićtől délnyugatra két hírhedt sziget található: 
Grgur és Goli; Tito idejében mindkettő börtönsziget volt. Először Grgurt lát‑
juk meg, itt délkeletnek fordulunk és elhajózunk közte és Rab‑sziget (B180) 
között, majd feltűnik Goli. Ennek öblében 6 (44°50,2′N, 014°49,0′E) a börtönépü‑

leteket is megnézhetjük. E kis történelmi bete‑
kintő után tovább hajózunk délkelet felé, majd 
megkerüljük Rab‑sziget déli csúcsát és a sziget 
fővárosának ACI Marinája felé tartunk. Az éjsza‑
kát Rab (B184) 7 városában töltjük.

3. nap: Rab–Osor – 25 nm T
Rab városát elhagyva szinte nyílegyenesen 
Cres‑sziget (B166) délkeleti csúcsa felé hajózunk. 
Itt a Jadrišćica‑öbölben 8 (44°36,8′N, 014°30,4′E) meg‑
állunk (a parton éttermek is vannak, így egy ké‑
sői ebédre jó alkalom), majd a Cres és Lošinj (B194) 
közötti, egyre szűkülő, az utolsó szakaszon 
bójákkal sűrűn kitűzött csatornában folytatjuk 
utunkat. A csatorna végül annyira összeszűkül, 
hogy másnap reggelig nem is folytathatjuk utun‑
kat. Osorban (B170) 9 kötünk ki és majd a reggeli 
hídnyitással megyünk tovább.

4. nap: Osor–Unije – 19 nm AT
Reggel időben kell elkészülnünk, hiszen ha 9‑kor 
nem érjük el a híd nyitását, akkor vagy délután 
5‑ig kell várnunk, vagy Lošinj‑szigetet kell délről 
megkerülnünk. Ez legalább 30 mérfölddel toldja 
meg utunkat, pedig a mai napra nem terveztünk 
sok hajózást. Egy különösen nyugalmas helyre, 
Unije (B202) szigetére tartunk. Első megállónk a 
Maračol‑öböl a (44°38,5′N, 014°15,4′E), ahol dönthe‑

LENT A (nagyon) 
szűk Klančić utca 
Vrbnikben
JOBBRA FENT Osor 
a szomszédos 
hegytetőről
JOBBRA KÖZÉPEN 
Baška a víz felől
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tünk úgy is, hogy ott töltjük az éjszakát; Unije 
városka innen gyalog is elérhető. De ha még 
szeretnénk hajózni egy kicsit, a strandolás után 
kerüljük meg a szigetcsúcsot, és töltsük az éj‑
szakát a településnél b (44°38,2′N, 014°14,7′E).

5. nap: Unije–Cres – 30 nm M
Már túl vagyunk a kör nagy részén, ma is és a 
következő nap is szinte végig észak felé hajó‑
zunk. Unijét elhagyva közelítsünk Cres partjai 
felé és egy napközbeni séta vagy strandolás 
kedvéért kössünk ki Martinišćicában c (44°49,0′N, 
014°21,0′E), vagy csak dobjunk horgonyt az öböl‑
ben. Folytassuk az utunkat északi irányban, 
majd vegyük célba a sziget nevét viselő kisváros 
öblét, Cres (B168) c ACI Marináját. 

6. nap: Cres–Opatija – 28 nm M
Nem lesz megerőltető az utolsó nap sem. Cres 
partjai mentén hajózunk s így egyre közeledünk 
Isztriához (B126) is. Később a félsziget partja men‑
tén tartunk észak felé, bal oldalunkon feltűnnek 
Mošćenička Draga, Lovran s végül Opatija házai, 
mögöttük az Učka hatalmas tömbje. Opatijában 
még látogassuk meg a városi kikötő közelében 
lévő benzinkutat, majd térjünk vissza kiindulási 
marinánkba.

Opatija

Vela Luka

Rab

Cres

Unije

Osor
N
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F
4 nap

129 nm Étteremről‑étteremre II.
25. túra
Négy napot hajózunk s minden este más étteremnél kötünk ki; először 
Palmižana, majd Lastovo, végül Hvar szigetén. Kellemes gasztro‑hajózás 
bárkinek, bármikor – de célszerűen május és szeptember között, hogy az 
éttermek biztosan nyitva legyenek!

1. nap: Kaštela–Soline (Palmižana) – 29 nm A
Kaštelából (B286) 1 indulunk s az egyetlen lehetséges kijárat felé vesz‑
szük az irányt, majd dél felé hajózunk, át Šolta (B284) és Brač (B294) között, 
túl Hvar‑sziget (B302) nyugati csúcsán. Már‑már megszokásból a Hvar és 
a Pakleni‑szigetek közötti csatornába fordulnánk, de most a legismer‑
tebb öble után általában – s így könyvünkben is – Palmižanaként (B314) 
emlegetett, valójában Sveti Klement nevű sziget déli oldala a cél: a 
Soline‑öböl 2 (43°09,7′N, 016°21,8′E) bójáinál töltjük az éjszakát. De ha jobban 
tetszik úgy, akkor a parányi szigettel védett öbölben horgonyt is dobha‑
tunk, s a parti étteremben vacsorázunk.

2. nap: Soline (Palmižana)–Zaklopatica – 33 nm RA
Ma szinte végig délkeleti irányba tartunk: jobbról Vis‑szigetet (B324) látjuk, 
miközben Korčula (B340) felé haladunk, melynek délnyugati csúcsát megkö‑
zelítve már látjuk a távolban esti célállomásunkat, Lastovot (B336). A sziget 
északi oldalán, egy kis szigettel védett öbölben, Zaklopaticánál 3 (42°46,4′N, 
016°52,6′E) kötünk ki – csak a kis sziget keleti oldalán, a vörös fényjelző‑
nél hajózzunk el, a másik csatorna zátonyos, sekély! Itt négy étterem is 

muringos kikötőhelyekkel vár, de az öböl alkal‑
mas horgonyzásra is.

3. nap: Zaklopatica–Zarače – 34 nm R
Korčuláig ugyanazon az úton megyünk ellenke‑
ző irányban, mint amelyen tegnap jöttünk. Itt 
érdemes betérni a Gradina‑öbölbe 4 (42°58,3′N, 
016°40,5′E), s ha nem lenne elég ezen a túrán az 
éttermi kikötésekből, a parton itt is találunk egy 
vendéglőt. De a strandolás után (vagy helyett) 
a közeli Vela Luka (B342) is megér egy rövid kikö‑
tést. Az út további részében Hvar‑szigete (B302) felé 
hajózunk, úticélunk a Zarače falucska melletti 
öböl 5 (43°09,0′N, 016°30,8′E) bójái és a három étte‑
rem valamelyike.

4. nap: Zarače–Kaštela – 33 nm R
Hvar partjai mentén hajózunk nyugat felé s mi‑
után beérünk a Pakleni‑csatornába, elhaladunk 
a sziget fővárosa, Hvar (B304) előtt. Ha időnk enge‑
di, mindenképpen érdemes kikötni és felsétálni 
a város fölötti erődbe, ahonnan csodás kilátás 
nyílik a piros cserepes háztetőkre, az öbölre 
és a környező szigetekre! Végül a kaštelai visz‑
szaérkezés előtt még térjünk be a milnai (B296) 6, 
vagy a forgalmas spliti (B288) benzinkúthoz 
tankolni, összekötve esetleg egy röpke városné‑
zéssel, pihenésselt.

Kaštela

Palmižana

Lastovo – Zaklopatica

Hvar – Zarače

– Soline

N

Az éttermek napi ajánlata 
gyakran attól függ, hogy 
a halászok éppen milyen 
szerencsével jártak aznap 
– így viszont garantáltan 
friss a hal!
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FF
4 nap

151 nm

26. túra
Négy nap a dalmát szigeteken
Kaštelából a nyílt tenger felé vesszük az irányt, és a Vis‑szigeti halászok 
városában, Komižában kötünk ki, majd meglátogatjuk a Kék barlangot, a 
Pakleni‑szigeteket és Hvart. Brač megkerülésével térünk vissza kiindulási 
kikötőnkbe. Négy nap aktív pihenés és gyönyörű tájak várnak ránk.

1. nap: Kaštela–Komiža – 44 nm T
A kaštelai (B286) 1 marinából először Šoltára (B284) megyünk és Stomorska 2 
(43°22,3′N, 016°21,1′E) kikötőjében állunk meg egy rövid időre. Majd Šolta 
és Brač (B294) között áthajózva délnyugat felé folytatjuk utunkat és 
Komiža (B326) 3 városi mólójánál kötünk ki éjszakára.

2. nap: Komiža–Palmižana – 27 nm A
A reggeli indulást úgy tervezzük, hogy az első útszakasz 5‑6 mérföldes 
távját a délelőtt első felében meg tudjuk tenni és a biševoi (B329) öböl‑
ben 4 (42°58,7′N, 016°01,4′E) horgonyt dobva még legszebb színpompájában 
tudjunk megnézni a Kék barlangot. A csónaktúra után irány kelet: végig‑
hajózunk Vis‑sziget (B322) déli partjai előtt, majd északkeletnek fordulunk 
és a Pakleni‑szigeteken, a palmižanai (B314) marinával átellenes oldalon, a 
Vinogradišće‑öbölben 5 (43°09,4′N, 016°23,4′E) horgonyon töltjük az éjszakát.

3. nap: Palmižana–Vrboska – 33 nm M
Nyugat felől megkerüljük a Pakleni‑szigeteket és Hvart, majd Brač felé ha‑
józunk. A sziget déli partján két szomszédos öbölben 6 – Smrka (43°17,5′N, 
016°29,6′E) és Krušica (43°16,9′N, 016°30,4′E) – egy‑egy 
tengeralattjáró‑bunkert fedezhetünk fel: térjünk 
be valamelyikbe, vagy akár egymás után mind‑
kettőbe. Utunkat a sziget partjai mentén folytat‑
juk kelet felé, egészen a boli (B300) Zlatni Ratig.
Ha kedvünk van, a napi horgonyzásra itt is sort 
keríthetünk 7 (43°15,5′N, 016°38,3′E), de ha nem is ál‑
lunk meg hosszabb időre, mindenképp érdemes 
hajóról megnézni a horvát Adria egyik legszebb 
és legismertebb strandját. Ma esti úticélunk 
Vrboska (B310) 8 ACI Marinája.

4. nap: Vrboska–Kaštela – 47 nm M
A túra utolsó napján a vrboskai öblöt elhagy‑
va megcélozzuk Brač keleti csúcsát, hogy 
utána a szárazföldön húzódó magas hegyvo‑
nulatok árnyékában hajózzunk Kaštela felé. 
Útközben – már Brač északi oldalán – térjünk 
be a Luka‑öbölbe 9 (43°20,4′N, 016°47,9′E) egy rövid 
megállóra; ebédidőben a parti éttermek egyikét 
is meglátogathatjuk. Folytatva utunkat idővel 
a hegyek a háttérbe húzódnak és meglátjuk 
Split (B288) a lakótelepeit. Álljunk itt meg tankolni, 
s ha van még időnk, egy rövidet sétálni a város‑
ban – az óváros a kikötőtől csak pár lépés. Az 
utolsó szakasz Kašteláig már csak néhány mér‑
föld, útközben figyeljük meg az Óceanográfiai 
Intézet épületét közvetlenül az öböl bejáratánál.

Kaštela

Komiža
Palmižana

Vrboska

N

Komižában ki sem kell 
lépni a hajóról s mégis a 
város központjában érezzük 
magunkat.
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FF
6 nap

228 nm Rab, Pag, Krk és más szigetek körül
27. túra
Punat marinájából indulunk és megkerülünk három nagy, és több kis szi‑
getet. Közben olyan városokat lesz alkalmunk megnézni, mint Senj, Mali 
Lošinj vagy éppen Zadar. Jó időben kellemes túra, de az út első három 
napját a bóraveszélyes Velebitek lábánál töltjük, így a szokottnál is gondo‑
sabban figyeljük az időjárási híreket. 

1. nap: Punat–Senj – 48 nm T
A punati (B176) 1 marinát elhagyva az óramutató járása szerint indulunk el 
Krk‑sziget (B172) körül. A sziget északi csúcsa környékén ne csodálkozzunk, 
ha hatalmas tankhajókat látunk a közelünkben, ők Omišalj kikötőjébe tar‑
tanak vagy épp onnan indultak. A szigeten és szemben, a szárazföldön is 
nagy tartályokat és egy olajfinomítót látunk; a finomító mellett nyílik Bakar 
öble – a hajdan gazdag és kedves kisvárost mára használaton kívüli ha‑
talmas ipari kikötő csúfítja el. Távolodjunk el az ipari környezettől, fordul‑
junk délnek és a hajózzunk át a Krk‑híd 2 nyílásán. Balra Crikvenica (B172) 
és Novi Vinodolski (B160) városokat, később jobbra Vrbnik (B178) dombtetőre
épült templomtornyát látjuk és nemsokára megérkezünk a sziget csúcsá‑
val körülbelül egyvonalban fekvő Senj (B162) 3 városi kikötőjébe.

2. nap: Senj–Pag – 40 nm T
Utunk továbbra is a szárazföld mentén vezet; nyílt tengert egyáltalán 
nem is látunk, hiszen látványát előbb a Krk és Rab közötti kis szigetek – 
Prvić, Grgur, Goli –, majd Rab és végül Pag takarja el. Keresztezni fogjuk a 
Pag‑szigetre (B186) nagy forgalmat bonyolító, Przina és Žigljen közötti kompjá‑
rat útját, majd mielőtt a elérjük a pagi öblöt védő földnyelv végét, Karlobag 
városa mellett hajózunk el. Ezután az öbölbe vezető csatornába fordulunk 
és kikötünk Pag (B192) 4 városi mólójánál.

3. nap: Pag–Sutomišćica – 51 nm M
Egy újabb híd alatt hajózunk ma át: folytatjuk utunkat délkelet felé a 
Velebit‑csatornán (B156), s a Pagra átvezető (30 méter szabad nyílásmagas‑
ságú) híd 5 alatt hagyjuk azt el. Zegzugos, bójákkal, világítótornyokkal tűz‑
delt útvonalon kerülgetjük a földnyelveket, majd meglátjuk Vir‑sziget (B215)
hídját. Ez az átjáró azonban nem hajózható, így Virt is kerülnünk kell, ahon‑

„A tenger Portorénál 
[Kraljevica] beszorul a 
szárazföld közé, és Buchari 
[Bakar] városáig egy 
hosszú öblöt formál (…). Az 
ember ezen tengeri öbölnek 
hosszán felfelé evedzvén, 
csakhamar Bucharit 
meglátja. Nem mondhatom, 
mely szép tekintetet ád! 
A tenger öblinek végében 
lévén fekvése, a partról, 
melyen épületei egy görbe 
sorban állanak, az őtet háta 
megett környékező hegyek 
oldalára felvonul, és egy 
gyönyörű amfitéátrumot 
szemléltet magában. (…) 
A város egyik szegeletén 
Zrínyinek egy régi vára áll, a 
nagy templom pedig, mely 
most ezen felső városban 
épül, munkás egy építés.”  
(Teleki Domokos: Egy‑
néhány hazai utazások 
leírása, 1796)

LENT Pag városa



27. túra  | 105 

nan már egyenesen célba vehetjük Ugljan‑szigeten (B222)  az ott leggyakoribb 
növény után Olive Island‑nak keresztelt marinát Sutomisćicában (B224) 6. A 
város pont Zadarral (B230) szemben fekszik, a kisebb‑nagyobb átkelőhajók 
gyakran járnak, érdemes átruccanni városnézésre, vacsorára.

4. nap: Sutomišćica–Silba – 29 nm TA

Ez a nap már rövidebb utat tartogat számunkra, így ha az előző nap elma‑
radt a zadari kirándulás, egy késő délelőtti indulás előtt ez még belefér. 
Északnyugat felé indulunk, és Ugljan‑szigetet elhagyva strandolás céljából 
kitérőt teszünk a Molat (B214) déli végénél levő Sabuša‑öbölbe 7 (44°12,5′N, 
014°54,1′E), majd folytatjuk az utat Silba (B208) 8 felé. A sziget keleti oldalán a 
városi mólónál kötünk ki, vagy az öbölben dobunk horgonyt éjszakára.

5. nap: Silba–Mali Lošinj– 23 nm M
Indulás után Silbát észak felől kerüljük, majd nyugat felé hajózunk, 
el Ilovik (B204) déli oldala mellett. Már túl a mára tervezett út felén, 
Lošinj‑sziget (B194) egy kellemes zugában, a Krivica‑öbölben 9 (44°29,9′N, 
014°29,6′E) álljunk meg strandolni – innen 9 mérföldes úttal (mely során egy 
földnyelvet is megkerülünk) érünk be Mali Lošinj (B198) a marinájába.

6. nap: Mali Lošinj–Punat – 37 nm M
Hogy később ne legyen rá gondunk, tankoljunk meg Mali Lošinjban, majd 
keljünk át a Privlaka‑csatornán (44°32,7′N, 014°27,6′E); a hidat reggel 9‑kor nyit‑
ják. Ezután irány Rab‑sziget (B180), ahol horgonyt dobunk a zöld domboldalak 
árnyékában, a Čifnata vagy Gožinka öblök b (44°45,3′N, 014°42,6′E) valamelyik‑
ében – utóbbiban egy parti étterem is vár. Innen még kb. 18 mérföldes 
úton térünk vissza Punatba.

Punat

Senj

Mali Lošinj

Pag

Silba

Sutomišćica

N

Silba városkában sétáljunk 
el a hatszögletű kilátóto‑
ronyhoz, a Toretához és 
másszunk fel a tetejére! 
Nem fogunk csalódni a 
panorámában!
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28. túra
Biogradtól a Kvarnerig
Változatos túrára indulunk: hol szigetek közötti zegzugos utakon, hol szinte 
a nyílt tengeren hajózunk; egyik éjszaka nyüzsgő városban, máskor elha‑
gyatott öbölben alszunk. Sokat leszünk a vízen, de mindig marad idő für‑
désre, pihenésre és este városnézésre is.

1. nap: Biograd–Veli Rat – 42 nm M
Biogradból (B240) 1 előbb délkelet felé indulunk, de csak addig haladunk eb‑
ben az irányban, míg el nem érjük Pašman‑sziget (B236) csúcsát. Ezt megke‑
rüljük és máris felvesszük azt az északnyugati irányt, melyet az elkövetke‑
ző két nap során tartani fogunk. Jobb oldalunkon Pašman partjait szinte 
észrevétlenül váltja fel Ugljan (B222) szigete – esetleg feltűnik a kettő között 
húzódó híd –, balra előttünk pedig Iž‑szigetet (B234) látjuk. Álljunk meg a Knež 
városka előtti öbölben 2 (44°02,1′N, 015°08,0′E) egy rövid időre, majd folytassuk 
az utunkat Iž partjai mentén, hiszen ez esti kikötés előtt van még egy meg‑
állónk: Dugi Otok (B216) északi végének közelében meglátogatjuk a Zagračina 
tengeralattjáró‑bunkert 3 (44°09,1′N, 014°53,4′E), majd célba vesszük az innen 
kb. 7 mérföld hajóútra lévő Veli Rat (B218) 4 marináját.

2. nap: Veli Rat–Susak – 34 nm A
A veli rati indulás után nem sokkal két látnivaló is akad: előbb a hajó‑
roncsot 5 (44°10,4′N, 014°49,0′E) nézzük meg biztonságos távolságból (ha már 
jártunk erre korábban, akkor is érdemes megszemlélni, hogy a termé‑
szet ereje mennyit pusztított a maradványokon), majd pedig a település 

nevével azonos világítótornyot. A nap további 
részében jobb oldalunkon végig szigetek vál‑
takoznak – Molat (B214), Ist (B211),  Premuda (B210), 
később Ilovik (B204) és  Lošinj (B194) – bal felől 
viszont már csak a nyílt vizet látjuk. Úticélunk 
Susak‑sziget (B202), melynek nyugati oldalán, a 
Porat‑öbölben 6 (44°30,9′N, 014°17,3′E) éjszakázunk. 
Mivel az öböl a nyílt tenger felől kevésbé védett, 
ha rosszabb az idő, válasszuk a sziget ellenkező 
oldalát, a városka előtti öblöt!

3. nap: Susak–Punat – 44 nm M
Készüljünk hajnali kelésre és korai indulás‑
ra, hiszen közel tíz mérföldet kell megtennünk 
reggel 9 óráig: ekkor nyitják ki (fél órára) a hi‑
dat 7 (44°32,7′N, 014°27,6′E) Mali Lošinjnál (B198), és 
ha erre megyünk, jó pár mérföldet spórolunk. 
Amennyiben mégsem akarunk ennyire korán 
kelni, akkor előző este Susak helyett (vagy után) 
hajózzunk el Mali Lošinjba és töltsük ott az éj‑
szakát. Végső esetben persze szóba jöhet Lošinj 
megkerülése is déli rányból, ez kb. 16 mérföld 
kitérő. Miután áthajóztunk a Privlaka‑csatornán, 
térjünk be a Cres‑sziget (B166) délkeleti csúcsánál 
fekvő, több ágból álló Kolorat‑öbölbe 8 (44°38,2′N, 
014°31,8′E). A pihenő után utunk nagy része szinte 
nyílegyenesen észak‑északkeleti irányban vezet 
Punat (B176) 9 marinája felé.

FF
6 nap

216 nm

LENT Mali Lošinj

Az első nap Ugljan‑sziget 
déli oldalán furcsa, magas 
építményeket láthatunk 
a távolból: ezek Lamjana 
Vela hajógyárának darui, 
oszlopai.
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4. nap: Punat–Rab – 22 nm M
A sok hajózás után ma egy könnyebb útszakasz 
vár ránk s így több idő marad majd esti úticélunk 
felfedezésére. Ám ha mégis többet szeretnénk a 
vízen lenni, tegyünk egy összesen kb. 18 mérföl‑
des kitérőt a közelmúlt egy szomorú emlékhe‑
lyéhez, a Rab‑szigettől (B180) északra fekvő s Tito 
idejében börtönszigetként működő Goli (44°50,2′N, 
014°49,0′E) partjaihoz. Akár a rövidebb, akár a hosz‑
szabb utat választottuk, az éjszakát Rab (B184) a 
ACI Marinájában töltjük.

5. nap: Rab–Ist – 35 nm TA

Végig dél felé hajózunk ma: elhagyjuk Pag‑sziget (B186) csúcsát, majd 
Olib  (B209) és Silba (B208) felé haladunk – utóbbinál a városi kikötőben vagy 
az előtte lévő öbölben b (44°22,5′N, 014°42,2′E) meg is állhatunk egy rövid időre. 
Ezután a Skarda és Ist közötti csatornában megkerüljük Ist‑szigetet (B211) és 
a szigettel azonos nevű település városi kikötőjében, vagy ha ott esetleg 
nincs hely, akkor az öbölben, horgonyon éjszakázunk c.

6. nap: Ist–Biograd – 39 nm M
Közvetlenül indulás után áthajózunk az Ist és Molat‑sziget (B214) közötti 
Zapuntel‑átjárón (44°15,7′N, 014°47,3′E). Még mindig a mai utunk elején járunk, 
amikor horgonyt dobunk a Sabuša‑öbölben d (44°12,5′N, 014°54,1′E). Innen az 
Ugljan‑sziget és a szárazföld közötti csatorna felé indulunk, elhaladunk 
Zadar (B230) és Sukošan (B238) előtt – mindkét helyen van benzinkút – majd 
a Pašmani‑csatorna kis szigetei között hajózva megérkezünk Biogradba.

Biograd

Veli Rat

Susak

Punat

Rab

Ist

N

FENT Kápolna Ist 
szigetén – ha van 
időnk és erőnk, 
másszunk fel ide!
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FFF
6 nap

180 nm
Egy hétre magunk mögött hagyjuk a civilizációt s a szárazföldet: a túra 
során – egy kivételével – minden éjszakát a vízen, horgonyon töltünk. 
Gyönyörű tájakon hajózunk, forgalmasabb vagy éppen csendes öblökben 
állunk meg napközben és esténként. A megtett távolságok nem nagyok, 
de csak akkor válasszuk ezt az útvonalat, ha a hajón utazók közül min‑
denki hajlandó elviselni a nomádabb körülményeket és a kikötők hiányát.

1. nap: Zadar–Mljake‑öböl (Ist) – 29 nm A
Bármelyik Zadar (B230) 1 közeli marinából indulunk, északnyugat felé előbb 
Ugljan (B222), majd Rivanj és Sestrunj szigetek mellett hajózunk el. Első 
megállónk – természetesen horgonyon – a Molat‑sziget (B214) Brgulje nevű 
faluja előtti öböl 2 (44°13,6′N, 014°50,0′E), az ott lévő kis sziget keleti vagy észa‑
ki oldalán (az előbbi helyen bóják is vannak). A pihenő után meg kell ke‑
rülnünk Molat egy hosszú földnyelvét, hogy aztán észak felé folytassuk 
az utat. Bár magunk előtt látjuk Ist (B211) öblét, nem térünk be a kikötőbe, 
hanem keletnek fordulunk és a Zapuntel‑átjáró után az északi oldalon, a 
Mljake‑öbölben 3 (44°16,0′N, 014°47,5′E) horgonyzunk le éjszakára.

2. nap: Mljake–Bizikovica‑öböl (Žut) – 36 nm A
Reggel visszafelé is átmegyünk a keskeny átjárón. Tehetünk egy kis kitérőt 
a nyílt víz felé, majd később Dugi Otok (B216) északnyugati oldalán folytas‑
suk az utat és nézzük meg a Bokašin tengeralattjáró‑bunkert 4 (44°06,6′N, 
014°56,5′E). Hosszú hajózás következik végig a hosszú sziget partja mentén. 
Több kisebb‑nagyobb másik szigetet látunk, de amikor igazán sok kezd 
feltűnni előttünk, már tudjuk, hogy közel vagyunk mai úticélunkhoz: este 
Žut‑sziget (B242) északi oldalán, a Bizikovica‑öbölben 5 (43°53,3′N, 015°16,6′E) do‑
bunk horgonyt.

3. nap: Bizikovica–Jezera – 32 nm M
Szigetekben ma sem lesz hiány: az út utolsó része kivételével végig őket ke‑
rülgetjük. Az indulás után áthaladunk a Mala Proversa átjárón 6  (43°53,4′N, 
015°13,0′E), s máris a Telaščica (B220) természetvédelmi területen vagyunk, 
ahonnan hamarosan átlépünk a Kornati Nemzeti Parkba (B244). Változatos ala‑
kú dombok, kis kápolnák, csillogó kék vizű öblök között hajózunk – utób‑

Egy hét (szinte) szárazföld nélkül
29. túra

LENT Zegzugos út 
az apró szigetek 
között

A marinák, kikötők 
kényelme mellett még egy 
dolgot kell nélkülöznünk: az 
ott elérhető időjárás‑jelen‑
téseket. Horgonyon töltött 
éjszakák esetén különösen 
fontos, hogy tudjuk, milyen 
időjárás várható. A 37. olda‑
lon részletesen bemutatjuk, 
hogy milyen más módokon 
juthatunk meteorológiai 
előrejelzéshez.
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biak közül most válasszuk a Šipnate‑öblöt 7 (43°51,0′N, 015°14,7′E), itt a parton 
(ha mégis vágyunk egy kis civilizációra) egy étterem is van. A folytatásban 
bármilyen útvonalat választhatunk a szigetek között, a lényeg, hogy tart‑
suk a délkeleti irányt a Kornat‑sziget déli csúcsánál pedig forduljunk kelet 
felé. A távolban már látszik Murter‑sziget (B250) s mögötte a szárazföld hegyei. 
Jezera (B256) 8 felé hajózunk, ahol ACI Marinában lehetőségünk lesz partra 
lépni és feltölteni készleteinket.

4. nap: Jezera–Luka Grebaštica – 21 nm A
A következő két nap a Šibeniki‑szigetvilágot (B268) fedezzük fel. Első meg‑
állónk a Jezerához közeli Potkućina‑öböl 9 (43°41,9′N, 015°39,7′E) Kaprije és 
Kakan szigetek közelében, esti úticélunk pedig egy, a szárazföldbe mé‑
lyen benyúlö öböl Šibenik (B264) és Primošten (B274) között félúton: a Luka 
Grebaštica a (43°37,9′N, 015°57,6′E).

5. nap: Luka Grebaštica–Smokvica Vela – 28 nm A
Ha ma egy kicsit kevesebb földet szeretnénk maguk körül látni, az öblöt 
elhagyva induljunk délnyugat felé. Amikor jobb felől elhagytuk Žirje part‑
jait, már csak a nyílt tenger van a hajónk orra előtt. Forduljunk később 
északnyugatnak s hajózzunk a Kornátok felé; útközben látni fogjuk a Bl
itvenica‑világítótornyot b (43°37,5′N, 015°34,3′E), éjszakára pedig Smokvica 
Vela c (43°43,5′N, 015°28,7′E) déli oldalán horgonyozzunk le.

6. nap: Smokvica Vela–Zadar – 34 nm M
A szárazföldi életbe való visszatérés előtti utolsó napon még egy horgony‑
zás vár ránk: Mala Arta‑szigetnél d (43°51,1′N, 015°33,4′E) állunk meg fürdeni, 
ahonnan még kb. 25 mérföld az út Zadarig. 

Zadar

Bizikovica

Mljake (Ist)

Luka Grebaštica

Jezera

Smokvica
Vela

(Žut)

N

Ha a horgonyzós éjszakákat 
mégis fölcserélnénk néha 
egy marina vagy városi 
kikötő kényelmére, íme 
minden napra egy‑egy 
közeli alternatíva: 
1. nap Ist városi kikötője 
2. nap: Žut ACI Marina 
4. nap: Marina Mandalnina 
(Šibenik) vagy Marina 
Kremik (Primošten) 
5. nap Piškera ACI Marina 
Persze az ellenkezője is 
előfordulhat: ha nincs 
szükségük édesvíz‑ vagy 
egyéb készlet‑utánpótlásra 
és parti áramra, akkor a 
Jezerába tervezett éjszakát 
is felválthatjuk horgony‑
zással – Murter‑sziget kör‑
nyékén sok erre alkalmas 
öböl van.
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F
13 nap
341 nm

Dubrovniktól Trogirig bebarangoljuk a dalmát partvidéket és szigeteket. 
Nem sietünk, hiszen két hetünk van rá, s a megtett út teljes hosszát nézve 
– vannak túrák, amelyeken egy hét alatt megteszünk közel ekkora távol‑
ságot – szinte el sem hisszük, hogy közben ennyi látnivaló, ennyi élmény 
vár ránk. A bárki számára teljesíthető út során váltakoznak a marinákban, 
városi kikötőkben, horgonyon töltött éjszakák. Lesznek napok, amikor alig 
leszünk néhány órát a vízen és több lesz a városnézés; de közbeiktatunk 
hosszabb hajózásokat is.

1. nap: Dubrovnik–Sobra – 26 nm A
A Dubrovačka‑folyón lecsorgunk a dubrovniki (B354) 1 ACI Marinától a hídig, 
majd az Elafit‑szigetek (B349) felé vesszük az irányt. Lopud, Šipan, Koločep és 
a többiek közül most az elsőnél, Šunj öblében 2 (42°40,7′N, 017°57,4′E) dobunk 
horgonyt (ha kievezünk a partra, 15‑20 perces sétával Lopud városkába is 
eljutunk). Utunkat a szigetek külső oldalán folytatjuk Mljet‑sziget (B350) felé, 
esti megállónk a Prožura‑öbölben 3 (42°43,9′N, 017°38,9′E) lesz: az éttermek bó‑
jáinál vagy horgonyon. 

2. nap: Sobra–Orebić – 31 nm T
A nap első részében megnézzük, honnan indulnak a kompok Mljet szi‑
getére. Útirányunkat tekintve mi is úgy teszünk, mintha kompok len‑
nénk, ugyanis szinte derékszögben szeljük át a Mljeti‑csatornát, a 
Prapratno‑öbölig 4 (42°48,8′N, 017°40,6′E). A megálló után Pelješac (B330) partja 

mentén hajózunk a félsziget legnagyobb városá‑
ig, Orebićig (B332) 5 s itt kötünk ki éjszakára. Ha 
hajónk 12 méternél hoszabb – maximum ekko‑
ra hajók használhatják az orebići kikötőt –, vagy 
a városi kikötő helyett egy marina szolgáltatá‑
saira vágyunk, válasszuk a közeli Lumbardát(B348) 
vagy Korčula (B344) ACI Marináját!

3. nap: Orebić–Pupnatska L. – 17 nm A
Rövid lesz a mai hajózás, a délelőttöt nyugodtan 
töltsük Korčula városában vagy másszunk fel az 
Orebić fölé magasodó hegyek valamelyikére (ha 
a Sv. Ilija 961 méterét nem is vállaljuk, legalább 
a kolostorig mindenképpen sétáljunk el). Hajóra 
szállva megkerüljük Korčula (B340) keleti sziget‑
csúcsát, majd a déli oldalon fekvő öblök közül 
a Pupnatska Luka 6 (42°55,5′N, 017°00,1′E) nevűt vá‑
lasztjuk esti horgonyzásra.

4. nap: Pupnatska Luka–Vis – 44 nm M
A túra negyedik napján már a negyedik szige‑
tünk felé haladunk: végig Korčula partjai men‑
tén nyugat felé, majd ha „elfogyott” mellőlünk 
a sziget, forduljunk északnyugat felé. Az egykor 
Lissa néven ismert Vis (B322) irányában hajózunk, 
észak felől – ha már a régi nevek kerültek szó‑
ba – Lesina, azaz Hvar partjai látszanak. Este 
Vis (B324) 7 város kikötőjében szállunk partra.

Két hét pihenés Dél‑Dalmáciában
30. túra

LENT Lopudi 
nyugalom

Indulás előtt érdemes 
felgyalogolni a dubrovniki 
marina melletti dombra!
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5. nap: Vis–Stomorska – 23 nm T
Egy, a hajósok által ritkábban látogatott sziget, 
Šolta (B284) lesz mai úticélunk. Visről északkelet 
felé hajózunk, közel a Pakleni‑szigetekhez és 
Hvarhoz, majd áthaladunk a Šolta és Brač közötti 
forgalmas szoroson. Kikötőnk az átjárótól észak‑
nyugat felé lévő kis falu, Stomorska 8 (43°22,3′N, 
016°21,1′E) öblében lesz.

6. nap: Stomorska–Trogir – 13 nm M
A mai és a holnapi napra kevesebb hajózást 
tartogat a túraterv: ezért cserébe két olyan várossal ismerkedünk meg, 
ahol egy‑egy hetet is el lehetne tölteni s akkor sem telnénk be zegzugos 
utcáival, hangulatával. Šoltát elhagyva északnyugat felé vesszük az irányt, 
hogy Čiovo‑szigetet nyugat felől kerülve, majd kelet‑északkelet felé fordul‑
va megközelítsük Trogir (B280) 9 ACI Marináját.

7. nap: Trogir–Split – 15 nm M
Mivel a trogiri híd csak elméletben nyitható, nincs közvetlen átjárásunk a 
Kastélyok öblébe (B286), pedig arra sokkal rövidebb lenne az út Split (B288) a 
felé. Így újból meg kell kerülnünk Čiovot, hogy az előző nap részben már 
bejárt útvonalon eljussunk Diocletianus városába. Split – Trogirhoz hason‑
lóan – több napra elegendő látnivalóval vár bennünket, így a mai napra 
sem tervezünk útközbeni megállót, hanem a legrövidebb úton hajózunk 
a városközponthoz közeli ACI Marináig. Ha üzemenyagkészletünk pótlásra 
szorul, indulás után (Trogirban) és érkezés előtt (Splitben) is tankolhatunk 
– mindkét helyen a marina közvetlen közelében van az üzemanyagkút.

Split

Dubrovnik

Baška Voda

Jelsa
Stari GradHvar

Pomena
Prožura

OrebićVis
Pupnatska Luka

Stomorksa

Trogir

N

FENT Majdnem telt 
ház Stomorska 
kikötőjében
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8. nap: Split–Baška Voda – 27 nm M
Splittől Splitskáig b (43°22,8′N, 016°36,2′E) vezet utunk első szakasza: ez utób‑
bi egy kis falu azonos nevű öble Brač (B294) szigetén, ahol egy kikötés vagy 
horgonyzás idejére állunk meg, majd folytatjuk utunkat keleti irányban. A 
nyüzsgő üdülőhely, Baška Voda (B318) c kikötőjében töltjük az éjszakát.

9. nap: Baška Voda–Jelsa – 18 nm T
Néhány napra ismét bevesszük magunkat a szigetek közé: Baška Voda 
után célba vesszük Brač keleti végét és egy rövid hajózás után horgonyt 
dobunk a Rasotica‑öbölben d (43°18,4′N, 016°53,2′E). Majd délnyugat felé indu‑
lunk tovább át Hvar‑szigetre (B302), Jelsa (B312) e városi kikötőjébe

10. nap: Jelsa–Stari Grad – 22 nm T
Légvonalban alig néhány kilométer távolság van ma reggeli és esti 
úticélunk között; de semmiképpen sem telik majd eseménytelenül a nap! 
Jelsából áthajózunk Brač déli partjához, hogy a hajóról megnézzük a híres 
Zlatni Rat földnyelvet Bolnál (B300) f (43°15,5′N, 016°38,3′E), majd a part mentén 
nyugatnak tartunk, a krušicai tengeralattjáró bunker g (43°16,9′N, 016°30,4′E) 
felé. A bunker és az öböl felderítése után irány vissza Hvar – esti kikötőnk 
Stari Grad (B308) h városában lesz.

11. nap: Stari Grad–Hvar – 18 nm TA

Hasonlóan a tegnapi naphoz, a légvonalban megtett távolság ma sem lesz 
igazán nagy. A mai feladat: megkerülni Hvar‑sziget nyugati oldalát, hogy 
eljussunk a sziget fővárosába. Stari Gradot elhagyva még megállunk a 
Pribinja‑öbölben i (43°11,5′N, 016°26,0′E), itt a parti étteremben meg is ebédel‑
hetünk. Ebéd után irány Hvar (B304) j, ahol a városi rakpartnál vagy az öböl 

nyugati oldalán, a bójáknál kötünk ki – s ha eset‑
leg sehol sincs hely, akkor irány Palmižana (B314)!

12. nap: Hvar–Pomena – 49 nm A
Ha az eddigi napokon esetleg hiányzott volna 
az igazi hajózás, ma kárpótolhatjuk magun‑
kat: a túra leghosszabb útszakasza következik, 
igyekezzünk időben elindulni Hvar kikötőjéből! 
A sziget déli partjától fokozatosan távolodva s 
Korčula szigetéhez közeledve hajózunk, be a 
Pelješaci‑csatornába, végig a túra második nap‑
járól már ismert Korčula és Orebić házai előtt, 
Mljet‑sziget (B350) nyugati vége felé. Éjszakára 
Pomena (B352) közelében, a kis Pomeštak‑sziget 
mellett q§ (42°47,4′N, 017°20,6′E) horgonyzunk

13. nap: Pomena–Dubrovnik – 38 nm M
A túra utolsó napja már ismerős partok mellett 
vezet: először végig Mljet és Pelješac között, 
majd be az Elafit‑szigetek (B349) közé. Válasszunk 
most kicsit más útvonalat, mint első nap, ha‑
józzunk minél többet a szigetek és a száraz‑
föld közötti csatornában, vagy fedezzük fel a 
zatoni (42°41,4′N, 018°02,5′E) vagy slanoi (42°47,2′N, 
017°53,2′E) öblöt. De akárhogy is húzzuk‑halasszuk 
a visszatérést, idővel célba kell vennünk a híd 
alatt a folyótorkolatot s a dubrovniki ACI Marina 
benzinkútját, majd kikötőhelyünket.

KÖZÉPEN 
Stari Grad, a 
Hektorović‑palota 
halastava 
LENT Hvar vára

Ha a túra közepén egy 
kis hajózási szünetet 
szeretnénk, vagy jobban föl 
akarjuk fedezni Trogirt vagy 
Splitet, hagyjuk ki a Baška 
Vodába vezető útszakaszt. 
Töltsünk két éjszakát a 
nekünk jobban tetsző város‑
ban és a 9. napon Splitből 
menjünk Jelsába.
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Murter szigetéről indulva egészen Lastovóig jutunk el ezen a túrán s köz‑
ben megkerülünk több szigetet. Olyan öblökkel, kis városi kikötőkkel ismer‑
kedünk meg, melyeket talán kevesebben látogatnak, de az útvonaltervben 
szerepelnek olyan „kihagyhatatlan” helyek is, mint Trogir vagy Korčula.

1. nap: Murter–Žut – 14 nm R
A murteri (B252) Marina Hraminából 1 indulva először áthajózunk a sekély 
Žminjak‑átjárón 2 (43°50,2′N, 015°34,8′E), majd nyugat s később északnyugat 
felé fordulunk. Bal oldalról előttünk ekkor már látjuk Žut (B242) szigetét, ahol 
legtöbbször az ACI Marinában kötünk ki, ám most nem hajózunk el addig: 
egy eldugott öbölben, a Sabuni étteremnél 3 (43°52,3′N, 015°19,4′E) töltjük az éj‑
szakát; de – ha az valamiért szimpatikusabb – a vele szomszédos öbölben 
a Vison étterem (43°52,3′N, 015°19,4′E) szintén jó választás.

2. nap: Žut–Žirje – 28 nm T
Ma észak felől megkerüljük Žutot, majd megnézzük a Kornati Nemzeti 
Parkot (B244) – kívülről. Máskor a szigetcsoport legnagyobb szigetének dél‑
nyugati oldalán hajózunk végig, de most válasszuk a Žut és a Kornat‑sziget 
közötti csatornát, melynek mindkét oldalán kopár domboldalak emelked‑
nek. Miután jobb felől magunk mögött hagytuk a Kornátokat, már a Šibeniki 
szigetvilágban (B268) vagyunk. Úticélunk Žirje szigete, itt Muna 4 (43°39,8′N, 
015°39,4′E) falucska kikötőjében állunk meg éjszakára.

3. nap: Žirje–Rogoznica – 25 nm M
Az előző naphoz hasonlóan szigetkerüléssel 
kezdjük az utat, majd Žirje nyílt tenger felé eső 
oldalán, a Tratinska‑öbölben 5 (43°39,8′N, 015°37,5′E) 
megállunk fürdeni. A nap további részében jobb 
oldalról végig a nyílt vizet látjuk, miközben egy‑
re közeledünk a szárazföldhöz: Primošten (B274) 
templomtornyát még a távolból látjuk, de nem‑
sokára megérkezünk a rogoznicai (B276) 6 öböl 
bejáratához, majd kikötünk a Marina Frapában.

4. nap: Rogoznica–Trogir – 25 nm M
A rogoznicai indulás után nézzük meg a közeli 
Mulo világítótornyot (43°30,7′N, 015°55,1′E) 7, majd 
kövessük a part vonalát. Kerüljük meg kívül‑
ről előbb Mali majd Veli Drvenik (B279) szigetét, s 
az utóbbi keleti oldalán, a Krknjaš 8 (43°26,4′N, 
016°10,6′E) horgonyzóhelyen álljunk meg ebédelni. 
Innen alig 8 mérföldnyit kell csak hajóznunk, 
hogy eljussunk a kőbe zárt mese városába, 
Trogirba (B280) 9, ahol az óváros rakpartjára és tor‑
nyaira néző ACI Marinában éjszakázunk.

5. nap: Trogir–Bobovišće – 18 nm T
Eddig sem voltak megerőltetőek a napi út‑
szakaszok, de ma a korábbiaknál is rövidebb 
út vár ránk. Nem kell tehát sietnünk az indu‑
lással, reggel még folytathatjuk Trogir fölfe‑

Ismerősök és ismeretlenek
FF
13 nap
353 nm

31. túra

KÖZÉPEN A Mulo 
világítótorony
LENT Trogir egy 
kevésbé ismert 
része 
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dezését. A tornyokat magunk mögött hagyva 
az első pár mérföld ismerős lesz már, hiszen 
ugyanazon az útvonalon haladunk, amelyi‑
ken tegnap megérkeztünk. Čiovo‑sziget dél‑
nyugati csúcsától pedig szinte nyílegyenesen 
haladhatunk Brač‑szigetig (B294): az éjszakát a 
Bobovišće‑öbölben a (43°21,2′N, 016°27,7′E) horgo‑
nyon, vagy a közeli kis kikötőben töltjük.

6. nap: Bobovišće–Povlja – 24 nm T
Miután kibújunk a zegzugos bobovišćei öbölből, 

előbb észak felé vesszük az irányt, majd a szigetcsúcs után kelet felé for‑
dulunk. Bal felé egy igazi nagyváros, Split (B288) házait látjuk a távolban, ké‑
sőbb Brač‑sziget legnépesebb települése, Supetar (B298) előtt hajózunk el. 
Ha kedvünk tartja, útközben megállhatunk a sziget északi oldalán lévő fal‑
vak valamelyikében vagy az egyik horgonyzóhelyen. Mai úticélunk a sziget 
keleti végéhez közel eső Povlja b (43°20,1′N, 016°50,1′E) városi kikötője.

7. nap: Povlja–Palmižana – 35 nm M
Az első igazán hosszú nap következik, hiszen végighajózunk az egyik leg‑
hosszabb sziget, Hvar (B302) mellett. Előtte megkerüljük Brač keleti csúcsát, 
balra a távolban Baška Vodát (B318) és Makarskát (B320) látjuk, majd – már a 
két sziget között hajózva – jobb felől Bolt (B300) c. Ha elértük Hvar nyugati 
csúcsát, onnan már közel a cél: a Sv. Klement szigetén lévő ACI Marina 
Palmižana (B314) d innen már kevesebb mint 3 mérföldre van. Ha még van 
időnk és kedvünk, tehetünk egy kört vagy akár ki is köthetünk egy séta 
erejéig Hvar (B304) városánál.

Murter
Žut

Žirje
Rogoznica

Primošten

Trogir

Bobovišće
Milna

Povlja

Palmižana
Korčula

Prigradica

Zaklopatica

N

FENT Bobovišće 
öble a domb 
tetejéről
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8. nap: Palmižana–Prigradica – 26 nm T
A Pakleni‑szigetekkel a hátunk mögött elhaladunk a Pokonji Dol to‑
rony (43°09,3′N, 016°27,3′E) előtt. Első megállónk Hvar‑sziget (B302) déli ol‑
dalán, a Sveta Nedjelja étterem‑borozó kis kikötőjében e (43°08,0′N, 
016°35,2′E) lesz, majd folytatjuk utunkat Šćedro‑sziget (B316) felé, itt a 
Manastir‑öbölben f (43°05,7′N, 016°42,5′E) dobunk horgonyt. A pihenő után, 
Šćedrót elhagyva délkeletnek fordulunk és célba vesszük Korčulán (B340) 
Prigradica g (42°58,0′N, 016°48,6′E) városi kikötőjét.

9. nap: Prigradica–Korčula – 16 nm M
Korčula fővárosa a mai úticél, kedvező időjárás esetén alig három óra 
alatt oda is érhetünk. A sziget partjai mellett hajózunk, majd észak felől 
a Pelješac‑félsziget (B330) hegyvonulatai magasodnak fölénk. Hamarosan 
meglátjuk Korčula (B344) h óvárosi félszigetét, amelyet megkerülve érünk 
az ACI Marinába s utána az egész délutánt városnézéssel tölthetjük.

10. nap: Korčula–Zaklopatica – 33 nm R
A korčulai indulás után hamarosan elérjük túránk legkeletibb pontját: a 
szigetcsúcsot megkerülve – továbbra is a part vonalát követve – innen 
már „visszafelé”, nyugati irányban hajózunk. Első megállónk az örökzöld 
növényekkel körbevett Istruga‑öböl i (42°54,5′N, 016°51,2′E) lesz, majd innen 
megyünk Lastovo (B336) szigetére, itt Zaklopatica j (42°46,4′N, 016°52,6′E) falu 
öblében az egyik étterem előtt kötünk ki.

11. nap: Zaklopatica–Milna – 50 nm M
A túra vége felé közeledve következzen egy olyan nap, amely csak a ha‑
józásról szól: 50 mérföldet kell megtennünk, így reggel induljunk időben! 
Az út nagy részében északnyugat felé hajózunk, 
jobbra Korčula, balra előttünk Vis (B322) szige‑
tét látjuk. Hvar nyugati oldalát elérve vegyük 
célba a Šolta (B284) és Brač (B294) közötti átjárót q§
(43°19,8′N, 016°24,2′E), amelyen átérve már közel van 
esti kikötőnk, Milna (B296) q' ACI Marinája.

12. nap: Milna–Primošten – 32 nm T
Végig ismerős partok előtt vezet mai utunk, 
hiszen a 4–5. napon már jártunk erre: Šolta 
északi oldalán hajózunk, majd következik a két 
Drvenik (B279), később a Mulo‑torony. A tornyot el‑
hagyva észak felé fordulunk és meg sem állunk 
Primošten (B274) q" városi kikötőjéig; ha ott esetleg 
nincs hely, kössünk ki a Marina Kremikben!

13. nap: Primošten–Murter – 27 nm M
Túránk utolsó napján felfedezzük a Šibeniki szi‑
getvilágot (B268) és Murter (B250) külső oldalát. Egy 
hosszabb nyílt szakasz után áthajózunk Zmajan 
és Kaprije (és az őket körbevevő kis szigetek) 
között, majd később a Koromašna‑öbölben q+ 
(43°46,8′N, 015°37,3′E) állunk meg egy búcsú‑horgony‑
zásra. Murter északnyugati csúcsánál elhajó‑
zunk a Prišnjak‑torony (43°49,5′N, 015°33,4′E) mel‑
lett, majd az első napról ismert úton érjük el a 
Marina Hraminát, ahol kikötés előtt a benzinku‑
tat is meglátogathatjuk.

Amennyiben túl hosszúnak 
találjuk a 11. napra terve‑
zett 50 mérföldes távot, 
módosítsunk a terven: 
Zaklopaticából ne Milnába 
menjünk, hanem kössünk 
ki Vis szigetén, majd 
másnap onnan induljunk 
Primoštenbe.  
Ezzel a 11. és 12. napi 
útszakasz is kb. 35‑35 
mérföld lesz.

LENT A primošteni 
templomtorony 
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Az Isztriától–Dalmáciáig
32. túraF

13 nap
323 nm

Mesés városokban állunk meg, eldugott szigetekre látogatunk el, számta‑
lan természeti és emberalkotta csodával találkozunk harmadik kéthetes 
túránkon. Mindegyik nap változatos s egyik útszakasz sem hosszú, bárki 
bátran vállalkozhat erre a körútra.

1. nap: Rovinj–Pomer – 33 nm M
A rovinji (B140) 1 ACI Marinából kifutva hajózzunk el az óváros előtt, majd a 
Sv. Katarina‑szigetet nyugatról kerülve vegyük célba a Sv. Ivan na Pucini 
világítótornyot 2 (45°02,4′N, 013°36,6′E). Innen dél‑délkeleti irányban hajózunk, 
bal oldalunkon majd a Brijuni‑szigeteket (B144) látjuk. Az Isztria (B126) déli 
csúcsát jelző Porer‑toronynál 3 (44°44,9′N, 013°53,3′E) kelet, majd később észak 
felé fordulunk és befutunk a mély, szigetekkel teleszórt öböl végében fek‑
vő Pomer (B149) ACI Marinájába 4.

2. nap: Pomer–Osor – 24 nm T
Míg előző nap végig a part mentén hajóztunk, ma átszeljük az Isztria és 
Cres‑sziget (B166) közötti csatornát. A pomeri öböl kijárata után megcélozzuk 
Lošinj (B194) északi csúcsát és – ha a szélviszonyok és a hajóforgalom lehe‑
tővé teszi – az út nagy részét nyílegyenesen tehetjük meg. Esti úticélunk a 
Cres és Lošinj szigeteket elválasztó csatorna mellé épült Osor (B170) 5 város‑
ka, ahol a híd északi oldalánál kötünk ki.

3. nap: Osor–Rab – 26 nm M
Az osori hidat reggel 9 órakor nyitják ki, így ekkorra legyünk útra készek, 
hogy áthaladhassunk a csatornán (ha lekéssük a hídnyitást, akkor Lošinj 
szigetét meg kell kerülnünk; ez több mint duplájára emelné a mai út hosz‑
szát). A csatornán áthaladva továbbra is Cres és Lošinj között hajózunk, 
majd Cres déli oldalán álljunk meg fürdeni a Baldarin‑öbölben 6 (44°36,8′N, 
014°31,4′E). A fürdés után irány Rab‑sziget (B180), esti kikötőnk a sziget fővárosá‑
ban (B184) lévő ACI Marina 7.

4. nap: Rab–Premuda – 28 nm A
Nyugodtan töltsük el a délelőttöt Rab városában sétával, városnézéssel, 
elegendő dél körül indulnunk. A tornyokat magunk mögött hagyva bal ol‑

LENT Cres és 
Lošinj szigetek kö‑
zött sok a deflin, 
érdemes figyelni! 

Osort elhagyva jobb kéz 
felől Nerezine városkát 
látjuk a parton. A település 
kis kikötőjét a tervek szerint 
nemsokára komoly mariná‑
vá bővítik. 
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dalról Pag‑sziget (B186) csúcsát látjuk, majd egy hosszú, dél‑délnyugat felé 
tartó szakasz után jobbról Ilovikot (B204). Nemsokára elérjük Premuda (B210) 
szigetét, melynek nyugati oldalán, a védett csatornában bóján vagy horgo‑
nyon töltjük az éjszakát 8 (44°20,1′N, 014°35,7′E).

5. nap: Premuda–Božava – 20 nm T
A premudai csatorna remek hely a fürdésre, kezdjük ezzel a napot! Majd 
a sziget partvonalát követve induljunk délkeleti irányba, előbb Škarda, 
majd Ist (B211) és Molat (B214) tűnik fel bal felől. A Dugi Otok (B216) északi 
csúcsánál lévő hajóroncsnál 9 (44°10,4′N, 014°49,0′E) tartsunk egy rövid pihe‑
nőt, majd kerüljük meg a szigetcsúcsot és a Dugi Otok és Zverinac‑szigetek 
közötti csatornában hajózzunk tovább. Ha még nem jártunk ott, érdemes 
megállni a Zagračina tengeralattjáró‑bunkernél a (44°09,1′N, 014°53,4′E) s csak 
ezután kikötni Božava b (44°08,4′N, 014°54,4′E) városi mólójánál.

6. nap: Božava–Veli Iž – 13 nm M
A túra legrövidebb útszakasza következik. Božavából délkelet felé ha‑
józunk, és Ugljan‑szigetnél (B222), a Ptrljug‑öbölben c (44°06,4′N, 015°06,8′E) do‑
bunk horgonyt. Nyugodtan itt tölthetjük az ebéd utáni pihenőt is, hiszen 
innen kevesebb, mint 4 mérföldet kell hajóznunk, hogy elérjük Veli Iž (B234) d 
marináját, esti kikötőnket.

7. nap: Veli Iž–Piškera – 28 nm M
Az Adria egyik legszebb részét kezdjük ma fölfedezni. Kb. 12 mérföld ha‑
józás után elérjük Dugi Otok déli végét, ahol a Mala Proversa e (43°53,4′N, 
015°13,0′E) átjárón előbb a Telašćica (B220) természetvédelmi terület, majd 
nemsokára a Kornati Nemzeti Park (B244) vizeire érünk. A Kornátok számta‑

Rovinj

Pomer

Osor
Rab

Premuda

Božava

Veli Iž

Piškera

Zadar

Murter

Silba

Mali Lošinj

Paltana

N

Premuda közelében süllyedt 
el 1918‑ban a Monarchia 
egykori csatahajója, a Szent 
István, melyről részletesen 
a 213. oldalon olvashatunk.
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lan horgonyzóhelye közül válasszuk Lopatica öblét f (43°47,3′N, 015°20,1′E), itt 
a parton egy étterem is van. Számítsunk rá, hogy vagy horgonyzás közben, 
vagy este, a piškerai (B248) g ACI Marinában a nemzeti park belépőjét is ki 
kell majd fizetnünk!

8. nap: Piškera–Murter – 16 nm M
Piškerából indulva tovább folytatjuk a barangolást a Kornátok között. 
Ha elértük a Kornat‑sziget délkeleti csúcsát, forduljunk északkelet felé. 
Úticélunk Murter‑sziget (B250), ha útközben addig még nem álltunk meg für‑
deni, a sziget körül sok erre alkalmas öböl van. Estére Murter (B252) h város‑
ban, a Marina Hraminában kötünk ki.

9. nap: Murter–Zadar – 27 nm M
Érdemes a mai nap korán elindulni, hogy az esti városnézésre jusson 
elég időnk. Dalmácia egykori fővárosa, Zadar (B230) i felé tartunk ma, vé‑
gig a Pašmani‑csatornán, Biograd (B240) és Sukošan (B238) előtt. Zadarban a 
Marina Borikban kössünk ki, innen az óváros rövid buszozással érhető el.

10. nap: Zadar–Silba – 26 nm A
A városnézést reggeli után is folytathatjuk, mert ma nem kell sietni. A 
26 mérföldes útszakasz fél nap alatt bejárható és a kikötőbe sem kell 
sietni, mert horgonyon töltjük az éjszakát. A zadari indulás után bal fe‑
lől elhagyjuk Ugljan (B222) szigetét, majd Rivanj, Sestrunj, Molat (B214) és 
Ist (B211) következik. Ekkor már látjuk Silbát (B208) és Olibot (B209), de ma 
nem a két sziget között hajózunk el, hanem Silba nyugati oldalán, a 
Sv. Ante‑öbölben j (44°21,3′N, 014°42,1′E) dobunk este horgonyt. Mindkét szi‑
geten van városi kikötő, így ha a kedvünk vagy az időjárási viszonyok nem 

tennék lehetővé az éjszakai horgonyzást, vegyük 
célba valamelyiket! 

11. nap: Silba–Mali Lošinj – 22 nm M
A mai nap első megállója Iloviknál (B204) lesz. A 
szigetet a ritkábban látogatott déli oldalánál kö‑
zelítjük meg, és a Paržine‑öbölben q§ (44°26,8′N, 
014°33,5′E) állunk meg strandolni. Ezután a hor‑
vát szigetvilágban nagyvárosnak számító Mali 
Lošinj  (B198) q' marinája felé indulunk, amely 
Lošinj‑sziget (B194) egyik jól védett öblébe épült. 

12. nap: Mali Lošinj–Paltana – 35 nm A
Kifutunk Mali Lošinj öbléből, elhaladunk 
Susak (B202) és Unije (B202) között, majd az első 
napról már ismert Porer‑torony felé vesszük az 
irányt. Éjszakára az Isztria (B126) déli csúcsához 
közeli Paltana‑öbölben q" (44°49,2′N, 013°52,1′E) ál‑
lunk meg horgonyozni.

13. nap: Paltana–Rovinj – 25 nm M
Utolsó nap nézzük meg a Brijuni‑szigetek (B144) és 
a szárazföld közötti csatornát – esetleg egy rö‑
vid kitérővel a szigetekhez –, majd térjünk be a 
Rovinj (B140) óvárosának északi oldalán lévő ben‑
zinkúthoz. Vessünk egy búcsúpillantást a temp‑
lomtoronyra és a színes házfalakra a víz felől, 
majd kössünk ki a marinában.

KÖZÉPEN A 
Čikat‑öböl Mali 
Lošnjnál, mögötte 
a város  
LENT Rovinj ‑ 
túránk kezdete és 
vége

Ha több időt szeretnénk 
Zadarra szánni, a 8. napon 
Murter helyett hajózzunk 
el egészen Biogradig vagy 
Sukošanig. Másnap reggel 
pár órás hajóúttal Zadarban 
lehetünk.
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Sokan álmodnak egy ilyen túráról, amelyben benne van az adriai hajózás 
minden szépsége. A két hét alatt meglátogatott helyek – legyen az egy 
nagyváros, egy sziget, öböl, vagy egy kis falu – mindegyike külön csoda. A 
napi útszakaszok kényelmesen bejárhatók, marad idő fürdésre, városné‑
zésre, pihenésre is; igazi kaland és kikapcsolódás lesz ez az út.

1. nap: Biograd–Zadar – 18 nm M
Biogradból (B240) 1 északnyugat felé indulunk, végig a Pašmani‑csatornán. 
A két szomszédos sziget, Ugljan (B222) és Pašman (B236) között a 
Ždrelac‑öbölben 2 (44°01,0′N, 015°15,5′E) álljunk meg fürdeni – itt bójákat és 
horgonyzóhelyet is találunk. A pihenő közben figyelhetjük a híd alatti átjáró 
felé tartó vagy onnan érkező hajókat. Miután továbbindulunk, hamarosan 
meglátjuk mai úticélunkat: elhajózunk Zadar (B230) 3 tengerparti korzója és 
tornyai előtt, majd kikötünk az óváros közelében lévő marinában.

2. nap: Zadar–Katina – 30 nm R
Zadart magunk mögött hagyva célozzuk meg Ugljan‑sziget északi csú‑
csát. A szigetcsúcsot megkerülve Ugljan és Rivanj között hajózunk, jobb‑
ra előttünk első megállónkat, Iž (B234) szigetét látjuk; a kis Knež‑sziget mö‑
götti horgonyzóhelyen 4 (44°02,1′N, 015°08,0′E) megebédelhetünk. A pihenő 
után délkelet majd dél felé haladjunk, be a sok kis sziget közé, egészen 
a Telašćica (B220) keleti bejáratáig. A Vela Proversa feltakarójeles átjáró‑
ja 5 (43°52,5′N, 015°13,5′E) után – figyeljük a jelzéseket és az általuk kijelölt 
267°‑os iránylaton hajózzunk! – kössünk ki vagy 
horgonyozzunk le Katina‑sziget déli oldalán, a 
Kod Mare étterem 6 (43°52,6′N, 015°13,3′E) előtt.

3. nap: Katina–Tribunj – 28 nm M
A mai nap a Kornátoké (B244) – fedezzük fel ala‑
posan a kopárságában is csodálatos szigetvilá‑
got, a meredek sziklafalakat, eldugott öblöket, 
a parton álló magányos kápolnákat, házakat. 
Délnyugati irányt tartva bolyongjunk a kis szige‑
tek között; ha fürdeni támad kedvünk, dobjunk 
horgonyt az egyik öbölben. A nagy Kornat‑sziget 
délkeleti csúcsát elérve forduljunk kelet felé. 
Balra előttünk Murter‑szigetet (B250) látjuk, előt‑
tünk pedig hamarosan feltűnik Tribunj (B258) 7. 
Hajózzunk át a Lukonvnik és Logorun szigetek 
közötti szűk csatorna közepén (3 méteres víz‑
mélység) és kössünk ki a marinában.

4. nap: Tribunj–Primošten – 15 nm T
Ha este nem sétáltunk föl a kápolnához 
Tribunjban, reggel még nyugodtan megtehetjük: 
a túra egyik legrövidebb útszakasza következik. 
Indulás után hajózzunk végig Logorun északi 
oldalán; balra Vodice (B260) forgalmas kikötőbe‑
járata tűnik fel, de itt mi elfordulunk délkelet 
felé. A Šibeniki szigetvilágban (B268), Tijat‑sziget 
Tijašćica‑öblében 8 (43°43,0′N, 015°46,2′E) tartsunk 

FF
13 nap
371 nmAz Adria ékszerdobozai II.

33. túra

KÖZÉPEN  
A Kornátok között 
LENT Milnai házte‑
tők és vitorlások
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egy rövid pihenőt, majd hajózzunk tovább az apró szigetek között. Az éjsza‑
kát Primošten (B274) 9 városi kikötőjében töltjük, de helyette választhatjuk a 
közeli Marina Kremiket is.

5. nap: Primošten–Milna – 32 nm M
Indulás után előbb dél, majd délkeleti irányban követjük a part vonalát, 
később a két Drvenik‑szigetet (B279) elérve kelet felé fordulunk. Veli Drveniket 
elhagyva jobb oldalunkon Šoltát (B284) látjuk a mai út további részében szin‑
te végig; balra a távolban pedig Split (B288) házait és a város fölé magasodó 
hegyeket. Úticélunk a brači (B294) Milna (B296) a ACI Marinája.

6. nap: Milna–Vela Luka – 39 nm T A
Milnából kifutva átkelünk a Spliti kapunak nevezett szoroson b (43°19,8′N, 
016°24,2′E), majd megkerüljük Hvar (B302) és a Pakleni‑szigetek (B314) nyugati 
csúcsát. A szigetek körül sok öböl alkalmas a horgonyzásra, álljunk meg az 
egyikben – pl. Tarsće b (43°09,6′N, 016°22,5′E), itt a parton egy étterem is van – 
egy rövid időre. Estére Vela Lukába (B342) c kell eljutnunk, Korčula‑sziget (B340) 
nyugati oldalán. Ha a városi rakpartnál itt esetleg elfogytak a kikötőhelyek, 
az öbölben is horgonyozhatunk.

7. nap: Vela Luka–Korčula – 31 nm M
Amennyiben szükség van rá, Vela Luka benzinkútjánál pótolhatjuk a kifo‑
gyott üzemanyagot, majd haladjunk célirányosan esti kikötőnk felé, hisz 
ott sok a látnivaló s emiatt főszezonban a helyek is hamar elfogynak. 
Kerüljük meg Korčula nyugati csúcsát, majd a part mentén hajózzunk a 
sziget fővárosa felé és kössünk ki az óvárostól néhány perc sétaútra lévő 
Korčula (B344) d ACI Marinában.

Biograd

Zadar

Katina Tribunj

Primošten

Milna

Korčula

Vela Luka

Pasadur

Vis

Trogir

Šibenik
Žut

N

A Marina Kremik a horvát 
Adria egyik legjobban 
védett öblében fekszik, itt a 
legcudarabb időjárást is biz‑
tonságosan átvészelhetjük.
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8. nap: Korčula–Pasadur – 30 nm A
Reggel nézzük meg, ahogy a szemben lévő Pelješac‑félsziget (B330) he‑
gyei mögül felkel a Nap, sétáljunk egyet a még kihalt városban, s tölt‑
sük itt a délelőttöt is, hogy minden kis utcát felfedezzünk. Indulás után 
a víz felől is nézzük meg a várost minden oldalról, majd hajózzunk 
Korčula‑sziget keleti csúcsa felé. Ezt megkerülve tartsunk egy pihenőt 
a Pržina‑öbölben e (42°55,0′N, 017°11,1′E), majd irány Lastovo (B336)! A sziget 
nyugati oldalán, a Pasadur (B338) közelében lévő védett öbölben, egy tenger‑
alattjáró‑bunker előtt f (42°45,4′N, 016°48,6′E), horgonyon töltjük az éjszakát.

9. nap: Pasadur–Vis – 37 nm M
Reggel ne csodálkozzunk, ha a madarak csiripelésére, netán a parton 
motozó kecskék hangjára ébredünk – az öbölben más zajforrás nem na‑
gyon van. Reggelizzünk meg, ússzunk egyet a reggeli napsütésben, majd 
vágjunk neki a mai útszakasznak! Jobb oldalról ismét Korčula szigetét, bal 
felől Sušac (B316) világítótornyát látjuk és – jó széllel – szinte nyílegyenesen 
haladhatunk Vis (B322) szigete felé. Úticélunk Vis (B324) g marinája.

10. nap: Vis–Trogir – 29 nm M
A külső szigetektől ismét a kontinens közelébe jutunk el a mai nap. Mivel 
ma esti kikötőnk is az Adria egyik igazi gyöngyszeme, érdemes Vis reggeli 
nyüzsgését hamar magunk mögött hagyni és – végig északi irányban ha‑
józva – elhaladni Šolta (B284) mellett, be a Trogir (B280) h előtt nyíló nagy öböl‑
be, egészen az óvárossal szembeni ACI Marináig.

11. nap: Trogir–Šibenik – 37 nm T
A Trogirban látott csodák után lássunk természeti csodákat: egy rövid ha‑
jóút után dobjunk horgonyt egy meseszerűen 
türkizkék vizű öbölben, Veli Drvenik (B279) keleti 
oldalán: Krknjaš i (43°26,4′N, 016°10,6′E). Ezután a 
4–5. napon már megismert partok és szigetek 
mentén hajózzunk el a Szt. Antal‑csatorna bejá‑
ratáig j (43°43,3′N, 015°51,1′E) – a csatornán végig‑
haladva meglátjuk esti kikötőnk, Šibenik (B264) q§ 
katedrálisát, hegyoldalra kúszó házait és két 
erődjét. A városi rakpartnál kössünk ki.

12. nap: Šibenik–Žut – 30 nm M
A tegnapról már ismert csatornán hagyjuk el a 
šibeniki öblöt, majd a szigetek között hajózzunk 
Žut (B242) q' felé. A sziget egy különlegesen szép 
öblébe épült ACI Marinában töltjük az éjszakát.

13. nap: Žut–Biograd – 15 nm M
A žuti marinában a hajóorrból nézhetjük a 
napfelkeltét – felejthetetlen látvány, megéri 
miatta korán kelni. Ugyanúgy érdemes reggel 
a kikötő fölötti dombot is megmászni, cso‑
dálatos a kilátás a Kornátokra! S ha végül 
vízre szállunk, a visszaúton álljunk meg egy 
búcsú‑fürdésre Pašman‑sziget (B236) mellett a 
Soline‑öbölben q" (43°55,7′N, 015°21,4′E), majd a szi‑
getet dél felől kerülve irány Biograd. A kikötés 
előtt a marina és a kompkikötő melletti benzin‑
kútnál is álljunk meg!

KÖZÉPEN Šibenik a 
víz felől 
LENT A Stončica 
torony Vis észak‑
keleti csúcsán
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Tájak, szigetek, kikötők
Három‑négy nap alatt kényelmesen felfedezhetünk egy kisvárost. 
Bejárhatjuk zegzugos utcáit, kipróbálhatunk több kávézót, éttermet, 
megcsodálhatjuk a látványosságokat, betérhetünk a templomokba, 
múzeumokba, üldögélhetünk a parkokban, a tengerparton.
 Egy nagyobb városra olykor egy hét is kevés. Mit tegyünk, ha ehhez 
képest csak töredéknyi időnk van: késő délután kötünk ki és másnap 
reggel már indulunk is tovább?
 Jó lenne, ha igazán ki tudnánk használni azt a pár órát, hogy ma‑
gunkba szívjuk a város legjavát; elsétáljunk oda, ahova valóban ér‑
demes; olyan helyre üljünk be vacsorázni, amiben biztosan nem csa‑
lódunk. S amikor már hajóról nézünk vissza a távolodó kikötőre, úgy 
érezzük, jártunk itt, viszünk magunkkal maradandó emlékeket. Ha 
pedig újra eljövünk, már ismerősként köszöntjük a házfalakat, az utca‑
táblákat, a kávéházak napernyőit.
 Ugyanígy jó lenne, ha egy ismeretlen sziget mellett elhajózva ke‑
veset kellene keresgélnünk azt az öblöt, ahol megállhatunk ebédelni, 
fürdeni; tudnánk, hol érdemes kiúszni, kievezni a partra és megke‑
resni a kabócaciripeléstől hangos erdőben megbújó kis kápolnát. 
Megismernénk egy‑egy érdekes részletet a hely történetéről, híres szü‑
lötteiről vagy épp jellegzetes ételeiről.
 Sok városról, szigetről, de akár egy‑egy házról is könyveket lehet te‑
leírni. De néhány sor, egy‑két kép, egy térkép praktikusabb útitárs egy 
rövid kiránduláshoz. Felébreszti a kíváncsiságot, mert nem mond el 
mindent előre; kalauzol, de hagyja, hogy az apró részleteket ki‑ki maga 
fedezze fel; és segít visszaemlékezni a látottakra – akár másnap reggel 
a fedélzeten, akár egy téli estén a meleg szobában. 
 Lapozzuk tovább és ízelítőt kapunk 133 város, sziget, tájegység 
szépségeiből, érdekességeiből; s amikor kikötünk vagy horgonyt do‑
bunk a part mentén, tudjuk, mi vár ránk és merre érdemes elindulni.

BALRA Kikötő Milnában
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45°07,5′N, 013°54,2′E

G
 HHI: 100-15–18, MK1–5; 
BA: 1471, 201; IM: M24

Kikötő szinte minden öbölben
Isztria Horvátország legészakibb és legnagyobb félszigete. Északi része 
mind szárazföldön, mind vízen szlovén felségterület. A part meglehetősen 
tagolt, az Umagtól (B128)  1 Rijekáig (B154) 2 „légvonalban” kb. 190 kilométe-
res partszakasz valójában több mint 400 km hosszú.
 Festői falvak, kisebb-nagyobb városok – Rovinj (B140) 3, Pula (B146) 4, 
Opatija (B150) 5 –, olivaolaj, az isztriai szőlőkből készült borok, a híres 
buzeti 6, mrina-völgyi 7 szarvasgomba vagy a lovrani 8 gesztenye csábítja 
ide az utazókat. Bár szigetet sokkal kevesebbet találunk itt, mint délen, 
Dalmácia partjainál, a hajósok számára a vonzerőt a sok, jól kiépített ma-
rina, a Brijuni Nemzeti Park (B144) 9 szépségei, vagy a Kvarner-régió, Krk (B172), 
Cres (B166) és Lošinj  (B194) szigetek közelsége adja. Trieszt és Velence is elér-
hető távolságra van innen; így az ottani hajósok is előszeretettel ruccan-
nak át Isztriára, nyaranta általában olasz szótól hangosak a kikötők (emi-
att számítanunk kell arra is, hogy főleg augusztusban nehéz helyet találni 
a marinákban).
 A tagolt partszakasz kedvez a horgonyzásnak, rengeteg kellemes öblöt 
találunk, ahol a két isztriai város kikötője közötti úton megpihenhetünk. 
Szinte bármelyikbe betérhetünk, a lap alján néhányat felsorolunk kedvcsi-
nálónak. Két kivétel akad: a szárazföldbe mélyen benyúló öböl, a fjordnak 
is nevezett Lim-csatona a (45°08,0′N, 013°37,5′E) a jachtok elől elzárt terület s 
ugyancsak tiltott terület a Brijuni Nemzeti Park egy része.
 A félsziget tengerparti csodáit részletesen tárgyaljuk az egyes kikötők-
nél, de Isztria belső részein, vagy a hajóval nem könnyen megközelíthető 

partszakaszokon is vannak látogatásra érde-
mes részek. Ilyen például a dombtetőre épült 
Motovun b. Gyerekkori olvasmányélményünkre 
emlékeztet Pazin c: az akkor Pisinónak hívott 
városka várbörtönéből szökött meg – legalábbis 
Verne fantáziája szerint – Sándor Mátyás gróf, 
hogy aztán csodával határos módon jusson el 
a tengerig. Verne története itt valós alapokon 
nyugszik: a vár mellett folyó patak eltűnik a föld 
alatt és hosszú, közel 50 km-nyi bujkálás után a 
Lim-csatornánál ömlik a tengerbe. 
 Ha időnk engedi, érdekes úticél a világ legki-
sebb városaként hirdetett, mindössze 17 állan-
dó lakosú, két utcából álló Hum d.
 Isztria északi csúcsához közel találjuk a 
Savudrija-tornyot e (45°29,3′N, 013°29,2′E); legdélebbi 
csúcsát pedig a Porer-torony f (44°44,9′N, 013°53,3′E) 
jelzi. A keleti partok mentén, különösen a félszi-
get és Cres közötti csatornában g erős nagyha-
jó-forgalomra kell számítani, hiszen itt vezet az út 
az Adria egyik legnagyobb kereskedelmi kikötője,  
Rijeka felé.

Isztria

A	 Sv.	Marina	h	43°56,5′N, 015°26,4′E.	Kis öböl, a parton étterem.
A	 Križ	i	45°07,1′N, 013°36,9′E.	Közvetlenül a Lim‑csatorna bejáratánál. 
A	 Paltana	j	44°48,4′N, 013°56,2′E. Nagy öböl, 4 m vízmélység.
A	 Bijeca	q§	44°48,4′N, 013°56,2′E.	A parton a közelben van Medulin.
A	 Prklog	q'	45°03,1′N, 014°08,7′E. Az öböl belsejében 6 m vízmélység.

KÖZÉPEN Mólók 
és csónakok a 
Lim-fjord végén
LENT Mošćenička 
Draga, az Opati-
jától délre fekvő 
kisváros látképe
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Gesztenye és szarvasgomba
A lovrani gesztenyét, mely a helyi tengerészek jóvoltából idekerült, távol‑ke‑
leti és hazai gesztenyefajták keresztezéséből született meg, a világ legjobb 
minőségű gesztenyefajtái közé sorolják. A lovraniak igen büszkék a gesz‑
tenyéjükre, ezért minden októberben megrendezik a Marunada elnevezésű 
gesztenyeünnepet, ahol gesztenyéből készült ételeket, édességeket, süte‑
ményeket kínálnak a vendégeknek.
Másik ínyencség a szarvasgomba, melynek kedvéért a parttól jobban be kell 
hatolni a szárazföld belsejébe. Motovun közelében, Livade faluban minden 

év októberében szarvasgomba‑fesztivált rendeznek, ahol nagy sátrakban lehet ismerkedni a helyi kistermelőkkel, 
egy külön sátorban pedig megcsodálni a szarvasgombákat. A ritkább és drágább (kilónként akár 3 ezer euróba 
kerülő) fajta a fehér szarvasgomba, mely csak itt és Olaszország egy kis részén terem meg. 
Isztriához szarvasgomba‑világrekord is fűződik: 1999‑ben Giancarlo Zigante Diana nevű kutyája itt ásta elő a vala‑
ha talált legnagyobb fehér szarvasgombát, amelynek súlya 1,31 kg volt. 
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Umagban főszezonban valószínűleg több olasz, mint horvát szót hallunk, 
hiszen ez a horvát Isztria (B126) legészakibb kikötője, s egyben az egyik leg-
nagyobb is az Adrián a maga közel ötszáz hajóhelyével. A sok olasz hajós 
mellett a város történelme is erősíti az olasz vonalat: szinte mindvégig ve-
lencei vagy trieszti fennhatóság alatt állt, s a második világháború után is 
csak 1953-ban csatolták Jugoszláviához.
 A város régi magja egy félszigetszerű fokon terül el. A római kori, 
Umacus nevet viselő településből sajnos nem sok emlék maradt fenn, pe-
dig a római arisztrokrácia kedvelt nyári pihenőhelyének számított. A rég-
múlt idők fénye, csillogása köszön vissza az óváros számos velencei-góti-
kus stílusú épületéről, palotájáról. Fedezzük fel a várost őrző falak, tornyok 
maradványait. Igazi látványosságként pedig látogassuk meg az 1514-ben 
épült, famennyezetes Szt. Rókus-kápolnát 1, vagy az 1757-ben, barokk stí-
lusban épült Szűz Mária-templomot 2. A templom belsejében egy 15. szá-
zadi táblakép található, mely egy gótikus szárnyasoltár része lehetett.
 Umag az isztriai bortermelésnek és a sportéletnek is a központja. A 
környéken termelt leggyakoribb borfajta a Malvazija. A sportéletet az egy 
lakosra jutó teniszpályák nagy száma pezsdíti fel: a kilencvenes évek eleje 
óta minden július-augusztusban itt rendezik az ATP nemzetközi tenisztor-
náját, amelynek fontos mérkőzésein a centerpálya nézőterét több mint há-
romezer sportrajongó tölti meg.
 A város meglátogatása előtt több kikötési módozat közül választha-
tunk: az ACI Marina 3 kényelmét az öböl északnyugati részén; a városi rak-

45°26,2′N, 013°30,9′E

G
 HHI: 100-15, MK1, MK2; 
BA: 1471; IM: M24

Tenisz‑ és borfőváros
Umag

Umagi teniszcsillagok
Bár Umag nem Wimbledon vagy Párizs, a Croatia Open, 
azaz a Horvát Nyílt Teniszbajnokság győztesei is meg‑
érdemlik, hogy megemlítsük őket. Az elmúlt közel 20 
év alapján Umagban a legeredményesebb a spanyol 
Carlos Moya volt, aki öt alkalommal diadalmaskodott 
(1996, 2001, 2002, 2003, 2007), emellett egyszer má‑
sodik lett (2005). Őt követi az osztrák Thomas Muster, 
aki ahányszor döntőbe jutott, mindig győztesen hagyta 
el a pályát (1992, 1993, 1995). Érdekesség, hogy a 
talán leghíresebb horvát teniszező, Goran Ivanišević 
csak egyszer, 1990‑ben szerepelt a döntőben és 
három játszmában ekkor is alulmaradt honfitársa, 
Goran Prpić‑tyel szemben. A további győztesek: Dimitri 
Poliakov (ukrán, 1991), Alberto Berasategui (spa‑
nyol, 1994), Sergi Bruguera (spanyol, 1997), Magnus 
Norman (svéd, 1998 és 1999), Marcelo Rios (chilei, 
2000), Guillermo Canas (argentin, 2004), Guillermo 
Coria (argentin, 2005), Stanislas Wawrinka (svájci, 
2006), Fernando Verdasco (spanyol, 2008), és Nyikolaj 
Davigyenko (orosz, 2009), Juan Carlos Ferrero (spanyol, 
2010), Aleksandr Dolgopolov (ukrán, 2011). 
Az eredményeket és a híreket a www.croatiaopen.hr ol‑
dalon követhetjük, ahol – ha épp umagi kikötést terve‑
zünk a verseny idejére – jegyet is vásárolhatunk.

KÖZÉPEN Az óvá-
rosi félsziget
LENT Umagi park 
JOBBRA fENT
Az óváros
JOBBRA KÖZÉPEN  
A teniszstadion
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partot   közvetlenül az óvárosnál (a Hotel Kristal 
előtt muringos kikötőhelyek vannak); vagy az 
öbölben elhelyezett fizetős bójákat 5. A mariná-
ból az óvárost 15-20 perces sétával érjük el. A 
marina mellett egész héten reggeltől estig nyitva 
tartó benzinkút 6 van, a kikötésnél figyeljünk a 
rakpartnak a vízszinten levő kiszögellésére.
 Az Umagtól az Isztria északi csúcsáig terje-
dő partszakasz kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal egybefüggő üdülőterület, kempingekkel, 
strandokkal és természetesen teniszpályákkal. 
Ha meg akarjuk látogatni ezt a részt, inkább a 
szárazföld felől tegyük, mert a sekély víz és az 
alattomos sziklák, zátonyok miatt hajóval ez ve-
szélyes vagy épp lehetetlen.

M	ACI	Marina	Umag	3	45°26,2′N, 013°30,9′E, 52470 Umag, tel: +385 
52 741 066, e‑mail: m.umag@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész 
évben, ár: 59/68 EUR.	494 kikötőhely, 90 parti tároló, szerviz, mosoda.
R	 Antica	Torre	7	52470 Umag, Riječka 11, tel: +385 52 463 514, e‑mail: 
anticatorre@hotmail.com. 
R	 Amfora	és	Bifora	8	52470 Umag, Riječka 39, tel: +385 52 752 718, 
web: www.amfora‑bifora.com.
R	 Passage	9	52470 Umag, J. B. Tita 1/a, tel: +385 52 741 836.
Y	 Gyógyszertár	52470 Umag, Trgovačka 3, tel: +385 52 751 396.
H	 Kikötőkapitányság	52470 Umag, J. B. Tita 3, tel: +385 52 741 662.
I	Turistainformáció	52470 Umag, Trgovačka 6, tel: +385 52 741 363, 
e‑mail: info@istria‑umag.com, web: www.istria‑umag.com, nyitva: H‑V: 9‑20.
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Novigrad nevű településből kettő is van az Adria partján, ebben a 
könyvben is szerepel mindkettő. Az isztriai (B126) Novigrad Umag (B128) és 
Poreč (B134) között félúton, a Mirna-folyó torkolatánál fekszik. Mivel a „má-
sik” Novigrad Zadar (B230) közelében, légvonalban is több mint 200 kilomé-
terre van, nem jelezzük külön, hogy épp melyikről beszélünk.
 A rómaiak által Aemonának nevezett települést a középkortól kezd-
ve minden nép a saját nyelvén újvárosnak nevezte: Neapolis, Cittanova, 
Novigrad. 599-ben Neapolis már püspöki székhely volt, ezt a címet 1831-ig 
meg is tartotta. A 13. században a velencei fennhatóság alatt fontos ke-
reskedelmi kikötővé vált: a Motovun környékén termelt tölgyfát innen szál-
lították Velencébe. A törökök a 17. században kirabolták és részben lerom-
bolták. Nem akadályozta meg ebben őket az sem, hogy akkoriban a város 
még egy szigeten állt. A 18. században feltöltötték a keskeny csatornát, 
azóta az óváros félszigeten fekszik, s ezáltal a város növekedésnek indult. 
A korábban főleg halászok által lakott kis település a 19. század óta ked-
velt nyaralóhely, ma közel 3000 állandó lakosa van.
 A félsziget északnyugati oldalán hosszú strand 1, a keleti felén a városi 
kikötő 2 van, de itt sajnos a vendégek számára nincs hely. A strand előtt 
fizetős bóják 3, a hosszú, benyúló nyugati mólónál pedig néhány muringos 
– s természetesen szintén fizetős – kikötőhely 4 van. 
 A 2006-ban megnyitott Marina Nautica 5 az óvárostól néhány lépésre, 
egy mesterséges hullámtörő mögött épült, minden szokásos – s új építé-
sének köszönhetően magas színvonalú – szolgáltatással és a közeli ben-
zinkúttal 6 várja a hajósokat. A megközelítésnél figyeljünk az alig látható 
északi bójára – közötte és a tőle északra levő móló között haladjunk el! 
Kikötés helyett választhatjuk marinától és az óvárostól északra az öbölben 
lévő néhány bója 7 egyikét is.
 Az óváros déli partjain a városfal maradványát és egy ma kilátóként 
funkcionáló bástyát 8 találunk. Kikötés után kellemes végigsétálni az 
óváros kanyargós sikátorain, benézni a templomokba, megcsodálni a 
Rigo-palota 9 sötétrózsaszín falait, ablakkereteit, elüldögélni a püspöki 
kert árnyat adó fái alatt. 
 Az eredetileg a 8. században épült, Szűz Máriának, Szt. Maximiliannak 
és a város védőszentjének, Szt. Pelagiusnak szentelt háromhajós bazili-

45°19,1′N, 013°33,6′E

G
 HHI: 100-15, MK2; 
BA: 1471; IM: M24

Novigrad
Új város, új marina

LENT Látkép dél-
nyugat felől

A novigradi nyári zenei fesz-
tivál (Novigrad-Cittanova 
Music Nights) minden 
évben gazdag programmal 
várja elsősorban a dzsessz, 
soul, blues kedvelőit.
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kát a a 16-17. században újjáépítették, jelenlegi 
formáját további sorozatos bontások és átépíté-
sek után nyerte el. Érdemes megnézni a román 
stílusban épült, 1146-ból származó altemplomát 
és az ott lévő régészeti kiállítást is.
 Városnéző sétánk során ejtsük útba a román 
építészet egy kis gyöngyszemét, a temető mellett 
álló, 11. századi Szt. Ágota-kápolnát b, valamint 
az eredetileg 1460-ban épült s azóta többször 
átépített Karmelita Szűz Mária-templomot c.
 Nekünk, hajósoknak szinte kötelező úticél 
a Gallerion hajózási múzeum d, melyben kü-
lön kiállítás mutatja be az Osztrák–Magyar 
Monarchia haditengerészetének történetét, sok 
korabeli fotóval, képpel, makettekkel és hajós 
emléktárgyakkal.

M	Marina	Nautica	5	45°19,1′N, 013°33,6′E, 52466 Novigrad, Sv. Antona 15, tel: +385 52 600 400, e‑mail: marina@
nauticahotels.com, web: www.nauticahotels.com, nyitva: egész évben, ár: 60 EUR. 365 kikötőhely, 50 parti tároló.
R	 Navigare	e	52466 Novigrad, Sv. Antona 15, tel: +385 52 600 400, e‑mail: info@nauticahotels.com, web: www.nauticahotels.
com, nyitva: H‑V: 10‑24. A marinánál álló szálloda étterme.
R	 Cittar	f	52466 Novigrad, Mandrač bb, tel: +385 52 757 737.
E	Gallerion	d	52466 Novigrad, Mlinska 1, tel: +385 98 254 279, e‑mail: studio‑gobbo@pu.t‑com.hr, web: www.
kuk‑marine‑museum.com.
P	Orvos	52466 Novigrad, Rižanskog Placita bb, tel: +385 52 757 544.
Y	 Gyógyszertár	52466 Novigrad, Općinska 2, tel: +385 52 757 039.
U	 Benzinkút	6	45°19,1′N, 013°33,7′E, 52466 Novigrad, Sv. Antona bb, tel: +385 52 726 425.
H	 Kikötőkapitányság	52466 Novigrad, Porporella 6, tel: +385 52 757 035.

fENT Óvárosi 
utcarészlet
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45°16,6′N, 013°35,8′E

G
 HHI: 100-15, MK2;
BA: 1471; IM: M24

Červar Porat a Mirna-öböltől és Novigradtól (B130) délre fekszik, ez utóbbi-
tól kb. 2,5 mérföldnyi hajóútra. Üdülőtelep lévén kevés látnivalót és nagy 
nyüzsgést, de jó színvonalú szolgáltatásokat, sok éttermet, vásárlási lehe-
tőséget, strandokat találunk itt. Óvárost vagy régi házakat se keressünk; 
a kisváros és épületei az utóbbi évtizedekben nőttek ki a földből – a jugo-
szláviai turizmus tervszerű fejlesztése során, a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben építették az apartmanházakat, szállodákat. Sokkal régebbiek viszont 
az olajfák, melyek csodálatos környezetet teremtenek a pihenéshez.
 A települést és a marinát 1 rejtő öböl megközelítésekor figyeljünk a zá-
tonyokra és a kardinális kitűzésekre! Biztonságos hajózóút csak a mariná-
tól északnyugati irányban húzott képzeletbeli vonal mentén van, ettől délre 
a bójákkal jelzett zátonyok, északra a part menti sekély víz rejt veszélyt.
 Az öböl északnyugati beszögellése – Sv. Marina 2 (45°16,9′N, 013°35,8′E), 
öböl az öbölben – jó horgonyzóhely, de a belső része (csakúgy mint a ma-
rina öblének vége) elhomokosodott. A parton egy kis étterem van, ha a 
mólóját nem foglalták el a halászcsónakok, ott is kiköthetünk.

Üdülőtelep Novigrad és Poreč között
Červar Porat

400 m

N

Az utcák vonalvezetését 
rajzasztalon tervezték.

M	Marina	Červar	Porat	1	45°16,6′N, 013°35,8′E, 52449 Červar Porat, Riva amfora 8, tel: +385 52 436 661, e‑mail: 
marina.cervar@plavalaguna.hr, web: www.plavalaguna.hr, nyitva: egész évben, ár: 40 / 46 EUR. 250 kikötőhely, 25 parti tároló.
R	 Adrian	2	52449 Červar Porat, Riva amfora 8.
R	 Orsay	52449 Červar Porat, Riva Amfora 3, tel: +385 52 436 583, e‑mail: snezana.topalovic@pu.t‑com.hr, nyitva: H‑V: 08‑24.
R	 Origano	5252449 Červar Porat, Trg Sidro 3.
Y	 Gyógyszertár	52449 Červar Porat, tel: +385 52 436 336.

KÖZÉPEN A marina 
hullámtörője
LENT Veszélybóják



Tájkép, 1892
„A nyugati part rajza a mély és gyakran tágas öblözeteknek és előrenyúló földnyelveknek sokféle, majdnem szakadatlan 
váltakozását mutatja, s ép ezért természetes kikötőkben gazdag, melyek számos helység keletkezésére s a hajózásnak 
kifejlődésére adtak alkalmat. (…) A tenger felől nézve, a honnan a vonalaknak a távlatban való rövidűlése miatt a partvidék 
földjének hullámzása alig vehető észre, az egész nyugati part hosszában majd meredek és rideg sziklafalak, majd festői 
fekvésű kikötő városok és városkák tűnnek szemünkbe, melyeknek kőépületei és többnyire a velenczei Szent‑Márk temp‑
lom campanile‑jét utánzó tornyai, különösen a déli és esti órákban, csillogó fehérségükkel élesen rajzolódnak le a környék 
ligeteinek és kertjeinek zöld hátterén és a partvidék be nem épített részének szürke alapján. Belűl e városkák, az igaz, 
kevésbé fényes tekintetűek, de mindig festőiek.
E parti városoknak majdnem mindegyikében van egy régibb városrész, mely korábbi, zaklatott idők hírmondójaként némi 
biztonság okáért valamivel magasabban épűlt a tenger színe fölött, – meg egy újabb, mely békésebb időben keletkezvén, 
az emelkedő tengeri kereskedés kedveért egészen a partszélen fekszik, még pedig részben az itt kimeríthetetlen bőségben 
található kőanyagból készűlt töltéseken, melyekkel a tengertől hódították el ez építkezések helyét.
Beérkezvén a kikötőbe, melynek természetes sziklapartjai többnyire még mesterséges kőgátakkal is megpótolvák, ren‑
desen egy kisebb bárkák befogadására szánt fiókkikötőbe (Mandracchio), attól nem messzire pedig az elmaradhatatlan 
halpiaczra jutunk. Tovább szelíden emelkedő szélesb út vezet a helység régebbi részébe, hol egy vagy több, annyira‑mennyi‑
re tágas téren a templomon, az állami s helyhatósági középületeken kivűl a régibb patricius családok ódon házai állanak. 
Az útczák és közök kivétel nélkűl természetes, kemény sziklatalajon húzódnak, s mint a déli vidékeken általában, az árnyék 
kedvéért oly szűkek, hogy szekérrel nagy részt járhatatlanok.
A part közelében természetesen nagyobb az élénkség, minthogy ott a hajók és bárkák érkezése és indúlása, be‑ és kirako‑
dása, a halászat, az alkuközvetítők és podgyászhordók sürgölődése – a legnagyobb forróság idejét kivéve – az egész napon 
át élénk mozgalmat okoz, sőt a hűs tengeri szellő kedvéért még a tétlen ácsorgók is ott tartózkodnak legszívesebben. Látni, 
hogy az emberek itt nem régi emlékeikből s őseiktől reájuk örökbe hagyott javaikból élnek, hanem abból, a mit napról‑nap‑
ra szereznek, noha ez a napi kereset csak vajmi ritkán tetemes. Így tünedeznek föl előttünk egymásután Capodistria, Isola, 
Pirano, Umago, Cittanuova, Parenzo, Orsera, Rovigno helységek”
(Lorenz József Román: Isztria tájképekben, fordította Katona Lajos, 1892)
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Poreč le sem tagadhatná római kori történelmét, hiszen a város egy római 
település maradványaira épült. Óvárosát a római katonai táborok elren-
dezésének megfelelően ma is négy részre osztja az egymásra merőleges 
Decumanus és Cardo (ma Sv. Eleuterija) utca. Az előbbi végén volt az egy-
kori Forum 1 (ma Marafor tér), ahol még ma is láthatók az 1. században 
emelt Neptun-templom oszlopai. A rómaiak mellett az őket követő bizánci-
ak, majd a második világháború hagyták a legnagyobb nyomot a városon: 
előbbiek az építészetükkel, utóbbi a német hadikikötő miatti bombázások 
rombolásával. A 12. században a város védelmére falat emeltek, ezt a 
15. században Körtoronnyal 2 egészítették ki. A falat a 19. században le-
rombolták, de a torony azóta is áll.
 A Monarchia alatt Poreč – akkori nevén Parenzo – 1862-től néhány évig 
Isztria (B126) fővárosa és a tartományi gyűlés székhelye volt. Maga a gyűlés-
terem egy 13. században épült s a 19. században, a gyűlés céljaira átépí-
tett ferences-rendi templomban 3 volt.
 A turisták a 19. század végén fedezték fel a várost s azóta sem feled-
keztek meg róla. A kis félszigeten fekvő óváros, a folyamatosan terjeszke-
dő település és a környező partszakaszok mindent meg is adnak a pihen-
ni, kikapcsolódni vágyóknak.
 Ha hajóval érkezünk, az elsők között a Sv. Nikola-sziget mólójának vé-
gén álló világítótorony 4 tűnik fel, mely az Adria legrégibb ilyen építmé-
nye; alapjait 1402-ben rakták le. A kis szigeten kezdetben kolostor állt, ma 
strandoknak és luxus-üdülőkomplexumnak ad otthont.

45°13,5′N, 013°35,6′E

G
 HHI: 100-15, MK2; 
BA: 201; IM: M24

A rómaiaktól a turistákig
Poreč

A poreči delfinek
Nem egy újonnan nyílt turistalátványosságról 
van szó, ahol ezek a hajókat is gyakran kísérő 
víziemlősök párosával ugranak át a karikán, ha‑
nem a Poreč magyarországi testvérvárosával, 
Siófokkal közösen megrendezett sportese‑
ményről, az úszómaratonról. 2002 óta minden 
év szeptemberének első napjaiban három tá‑
von, a Bronz‑, Ezüst‑ és Arany‑Delfinnek neve‑
zett 1500, 3000 és 5000 méteren vághatnak 
neki az úszni szeretők a versenynek. A maraton 
minden évben több száz indulót vonz, közü‑
lük sokan érkeznek Magyarországról. A pályát 
a szervezők általában az óvárosi félszigettől 
nyugatra eső tengerrészen tűzik ki, a starthely 
a városi strand. A legjobb Arany‑Delfinek 1 óra 
10 perc körüli eredménnyel érnek célba. Az 
eseményről tájékozódni vagy arra jelentkezni a 
www.poreckidelfin.com weboldalon lehet, de a 
verseny napján a helyszínen is fogadják az úszni 
vágyók nevezését.

300 m

N Poreč

A Mulandarija-öböl
(Marina Parentium)

A Szt. Euphrasius-bazilika 
legfőbb értékei a 6. század-
ból származó aranyozott 
mozaikok, de találunk 
benne kora    keresztény 
ábrázolásokat is, mint pl. a 
képen látható padlótöredé-
ket a 4. századból.
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 Porečben választhatunk a városi kikötő 5 
– ritkán szabad – mólója, az óvárostól keletre 
fekvő marina 6 vagy annak mólója előtt lévő bó-
ják között. Az öbölben horgonyozni nem szabad. 
Kikötési lehetőség még a Mulandarija-öbölben, 
a Porečtől kb. 3 kilométernyi autó- vagy gyalog-
útra lévő Marina Parentium 7 (45°12,2′N, 013°35,2′E). 
Az öböl előtt – a déli parttal nagyjából egy vo-
nalban – két kis sziget és veszélyes zátonyok 
vannak, figyeljünk ezekre a megközelítéskor. Az 
öbölben itt is tilos a horgonyzás! 
 A város leghíresebb épülete a Szt. Euphrasius-bazilika 8, amelyet 
1998-ban az UNESCO a világörökség részének nyilvánított. A bazilika he-
lyén már a 3. században imaház működött, de a 6. században Euphrasius 
poreči püspök – egykori palotája a bazilika mellett áll – bizánci stílusban 
építtette újjá. Nézzük meg a világhírű mozaikokat, majd másszunk fel a 
harangtoronyba; csodálatos kilátás nyílik az öbölre. 

M	Marina	Poreč	6	52440 Poreč, Turističko šetalište 9, tel: +385 52 453 213, e‑mail: info@marinaporec.com, web: www.
marinaporec.com, VHF: 17, nyitva: egész évben. 120 kikötőhely, benzinkút.
M	Marina	Parentium	7	52440 Poreč, Zelena Laguna, tel: +385 52 452 210, e‑mail: marina.parentium@plavalaguna.hr, 
web: www.plavalaguna.hr, nyitva: egész évben.	150 kikötőhely, 70 parti tárolóhely, szerviz, étterem, kis bolt.
R	 Sv.	Nikola	52440 Poreč, Obala Maršala Tita 23, tel: +385 52 423 018, e‑mail: info@svnikola.com, web: www.svnikola.com.
R	 Ulixes	52440 Poreč, Decumanus 2, tel: +385 52 451 132, e‑mail: stjepan.males@pu.t‑com.hr, nyitva: H–V: 12–24.
I	Turistainformáció	52440 Poreč, Zagrebačka 9, tel: +385 52 451 293, e‑mail: info@istria‑porec.com, web: www.
istria‑porec.com, nyitva: H‑Sz 8‑20, V: 9‑13, 17‑20.
H	Kikötőkapitányság	52440 Poreč, Obala Maršala Tita 17, tel: +385 52 453 117.
U	 INA	benzinkút	9	52440 Poreč, Rade Končara bb, tel: +385 52 452 671, web: www.ina.hr, nyitva: H–P: 7–19 Sz–V: 7–13.
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Források és strandok
funtana

45°10,7′N, 013°35,9′E

G
 HHI: 100-15, MK2; 
BA: 201; IM: M24

Funtana kis falu a poreči riviérán, mely – sok társához hasonlóan – nya-
ranta halászfaluból turista-várossá változik. Nevét édesvízforrásairól kap-
ta, melyek egyes időszakokban még Poreč (B134) vízellátását is biztosították.
 Marinája 1 viszonylag új építésű, nagyjából félúton van a Marina 
Parentium és Vrsar (B137) között. Megközelítésekor ügyeljünk a két északi 
bójára 2, tőlük a part felé – ahol a falu környéki strandok egyike is van – 
sekély a víz. Ha éjszaka érkezünk, a kikötőmóló zöld villogó fényét nyugati 
irányból takarja a kis sziget. A marina helyett az öbölben horgonyozva 3 is 
tölthetjük az éjszakát, figyeljük azonban a vízmélységet, mert a kikötőmóló 
vonalától keletre olykor alig éri el a 2 métert!
 A faluban három kis templomot találunk. A legrégebbi a 11. századi, 
román stílusú Szűz Mária-templom 4. A Szt. Bernát-plébániatemplom 5 
1610-ben, a Szt. Lúcia 6 pedig 1750-ben épült. 
 A főtéren áll az 1610-ben Bernardo Borisi által épített erődszerű, félig 
reneszánsz, félig barokk Borisi-kastély 7, melyet csak kívülről nézhetünk 
meg. Ezen kívül érdemes még elsétálni az ívóvízforrások fölött kialakított 
Források parkjába 8.

200 m
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M	Marina	Funtana	1	45°10,7′N, 013°35,9′E, 52452 Funtana, Ribarska 11, tel: +385 52 428 500, e‑mail: funtana@
montraker.hr, web: www.montraker.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben.	180 kikötőhely, 50 parti tároló.
R	 Histria	52452 Funtana, Istarska 23, tel: +385 52 445 393, e‑mail: mario.fabris@pu.t‑com.hr, web: www.histria‑damario.hr,.
Y	 Gyógyszertár	52452 Funtana, Istarska 37, tel: +385 52 441 392.
I	Turistainformáció	52452 Funtana, Borisia 2, tel: +385 52 445 119, e‑mail: info@funtana.com, web: www.funtana.com.

A marina félszigetén 
nudista kemping és 
modern szálloda is várja a 
nyaralókat.
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funtana (B136) déli szomszédja Vrsar, amely a középkorban a poreči püspö-
kök nyaralóhelye volt. Később kőbányáiból szállították a követ több velen-
cei és ravennai palota építéséhez, de valószínűleg a köveken kívül más 
vonzó is volt a városban, hiszen emlékirataiban Casanova két orserai – 
ez Vrsar régi neve – látogatását is megörökítette; ő inspirálta a városban 
2009 óta nyaranta megrendezett Casanovafest fesztivált.
 A városka nagy és modern marinával 1, kedves kis óvárossal és a kör-
nyéken sok stranddal, kempinggel, szálláshellyel várja az idelátogatókat. 
Vrsarhoz közeledve elsőnek a domb tetején álló templomtornyot látjuk meg 
– sok adriai város fogad hasonló látvánnyal. A Szt. Márton-templom 2, a 
20. században elején épült, harangtornyát a második világháború után 
újjá is kellett építeni. Mintegy 800 évvel korábbi a közeli Vergotini kastély, 
mely püspöki nyaralóhely volt. Ugyanebből a korból származik a kikötő kö-
zelében álló román stílusú Szűz Mária-templom 3.

Casanova is járt itt
Vrsar

45°09,0′N, 013°35,8′E

G
 HHI: 100-15, MK2; 
BA: 201; IM: M24
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M	Marina	Vrsar	0	45°09,0′N, 013°35,8′E, 52420 Vrsar, Obala Maršala Tita 1a, tel: +385 52 441 052, e‑mail: vrsar@
montraker.hr, web: www.montraker.hr, nyitva: egész évben, ár: 64 / 72 EUR.	220 kikötő, 40 parti tároló.
R	 Trošt	52450 Vrsar, Obala Maršala Tita 1a, tel: +385 52 445 197, web: www.restoran‑trost.hr, nyitva: H–V: 10–24.
R	 Dvi	Palme	52450 Vrsar, Dalmatinska 12, tel: +385 52 441 203.
P	Orvos	52450 Vrsar, Končara 66, tel: +385 52 441 308.
Y	 Gyógyszertár	52450 Vrsar, Trg Degrassi 8, tel: +385 52 441 347.
I	Turistainformáció	52450 Vrsar, Končara 46, tel: +385 52 441 746, e‑mail: tzo.vrsar@pu.t‑com.hr, web: www.infovrsar.com
U	 Benzinkút	4	45°08,9′N, 013°36,2′E, 52420 Vrsar, Obala Maršala Tita bb, tel: +385 52 441 170, nyitva: H–V: 7–22.

A Szt. Antal-templom 4 a 
főtéren áll, a 17. századi 
épületbe kis előcsarnokon 
keresztül léphetünk be.
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45°07,7′N, 013°37,3′E

G
 HHI: 100-15, MK2; 
BA: 201; IM: M24

A valaltai marinában a könyv olvasóinak nagy része valószínűleg nem ter-
vez megállót túrái során. A marina ugyanis a nudistáké: aki itt kiköt – kivé-
ve természetesen, ha a rossz időjárás vagy egyéb vészhelyzet miatt teszi 
ezt – egyben elfogadja, hogy ő és a hajó teljes legénysége is beáll a ruhát-
lanok sorába. A marina hivatalos szabályzata ugyan felmentést ad az egy 
éjszakára érkezőknek, a szokásjog alapján mégis kinézik az akár csak egy 
fürdőruhát is viselőket.
 Aki viszont hódol a naturizmus szenvedélyének vagy éppen csak kipró-
bálná egyszer, milyen érzés ruha nélkül partra szállni, jó színvonalú, kultu-
rált kikötőt és rengeteg szolgáltatást – éttermeket, kávézókat, üzleteket, 
orvosi ellátást, sportpályákat és uszodákat – talál. S ha csak „egyszeri 
nudistaként” járunk arra, valószínűleg elcsodálkozunk azon, hogy hány 
hajós- és nyaralótársunk élvezi a szabadságát ruha nélkül az ötezernél is 
több vendéget befogadó kempingben. A valaltai naturista komplexumot 
1960-ban nyitották meg, és azóta is folyamatosan bővítik, fejlesztik. Ilyen 
fejlesztések során épült a marina is.
 Valalta dél felől őrzi a Lim -fjord bejáratát, de a szemben lévő oldal is a 
nudistáké: ott a Koversada -kemping várja a szabad testkultúra híveit.

Kikötés ruha nélkül
Valalta

500 m

N

Lim-fjord

M	Marina	Valalta	1	45°07,7′N, 013°37,3′E, 52210 Rovinj, Cesta Valalta ‑ Lim bb, tel: +385 52 804 800, e‑mail: valalta@
valalta.hr, web: www.valalta.hr, nyitva: egész évben, ár: 50 EUR.	180 kikötőhely.
R	 Uvala	52210 Rovinj, Valalta bb, tel: +385 52 811 307.

A Lim  ‑fjord
Horvátul Limski‑zaljev vagy Limski‑kanal, azaz 
öböl vagy csatorna a neve, más nyelveken – 
mivel északi társaihoz hasonlóan szűk, a szá‑
razföldbe mélyen benyúló, meredek partfalú 
öbölről van szó – fjordnak hívják. Pedig (norvég 
rokonaival ellentétben) mai formáját nem a jég, 
hanem a víz alakította ki: az azóta kiszáradt 
Pazinčica‑folyó 12 kilométer hosszú és néhány 
száz méter széles torkolata ez. 
Ugyanakkor talán az bizonyítja legjobban ha‑
sonlóságát a fjordokhoz, hogy a vikingekről 
szóló film forgatási helyszíne is volt már az öböl.
A csatorna teljes egészében természetvédelmi 
terület, jachtokkal a bejáratnál lévő sárga bó‑
ján túl nem mehetünk; az öböl végét vagy a par‑
ton elszórt éttermeket csak a szárazföldről vagy 
szervezett kirándulóhajóval közelíthetjük meg.
A Lim‑ fjordban rengeteg kagylónevelő telep van 
és a halak számára is kedvező élőhelyet nyújt, 
mivel sótartalma kisebb, oxigéntartalma vi‑
szont nagyobb, mint a nyílt tenger vizének.
A csatorna neve a latin limes szóból ered – a 
névadás oka, hogy itt húzódott a két isztriai pro‑
vincia határa a római időkben.

A valaltai kemping 
lélekszámban vetekszik sok 
tengerparti városkával.



Meztelenül Horvátországban
A horvátországi, de talán az egész újkori nudizmus „hivatalos” kez‑
dete a brit uralkodóház akkori botrányhőse, VIII. Edward király ne‑
véhez fűződik: amerikai származású kedvesével, Wallis Simpsonnal 
együtt (egyébként a városatyák jóváhagyásával) meztelenül für‑
dőztek Rab város tengerpartján 1936‑ban – azóta az eseménynek 
helyet adó Kandarola ‑öblöt Angolpart néven emlegetik. Az már in‑
kább az angol, mint a horvát történetírók számára fontos, hogy né‑
hány hónap uralkodás után VIII. Edward lemondott a trónról; ennek 
nem a naturizmus iránti hódolata, hanem az volt az oka, hogy – bár 
Simpson kisasszony elvált korábbi férjétől –, az anglikán egyház 
előírásai miatt mégsem lehetett belőle hivatalosan királyné.
Az adriai nudista turizmus derékhadát az 1960‑as évektől kezdve 
máig is a német nyelvterületről érkezők adják. Ezért is jelöli min‑
denütt a német Freikörperkultur – szabad testkultúra – rövidí‑
téseként FKK a nudista strandokat, kempingeket. A naturizmus 
fellegvára egyértelműen Isztria és a Kvarner ‑régió, délebbre foko‑
zatosan ritkulnak a hivatalosan is a meztelenkedőknek fenntartott 
nyaralóközpontok, bár a nagyobb helyeken ott is találunk ilyet. S 
az sem ritka, hogy hajózás közben találkozunk kisméretű „nudista 
centrumokkal”: egy‑egy szembejövő vagy horgonyzóhelyen álló ha‑
jóval, melynek kapitánya és legénysége a szabad testkultúra híve.
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Galériák minden utcában
Rovinjban minden megtalálható, amiért egy Adria-parti városba érdemes 
ellátogatnunk: tágas marina, félszigetre épült város a dombra felkúszó ut-
cákkal, strandok a védett öbölben. Egykor az Isztria (B126) legnagyobb kikötő-
je volt, ma a turisták kedvelt célpontja.
 A Ruvigno néven először a 8. században említett halászfalu a közép-
korra már városfallal és bástyákkal védett településsé fejlődött; védelmét 
erősítette, hogy az óváros ekkor még egy szigeten állt – a szárazföldtől el-
választó csatornát 1763-ban temették be. A város sokáig velencei fennha-
tóság alatt állt és gyorsan növekedett; népességét – zsúfoltságát – tovább 
növelte a 17. századi pestisjárvány elől idemenekülő mintegy 3500 ember. 
Az óváros épületei ekkor nőttek 3-4 emeletessé, és ekkor épült a házakra 
a benne lakó családok mindegyikének külön kémény; ezt a kémény-ka-
valkádot néhány tetőn még ma is megfigyelhetjük. Rovinj 1797-ben oszt-
rák uralom alá került, ezalatt épült tovább a kikötő és a hullámtörő is. A 
Monarchia végül Pulát (B146) tette meg fő isztriai hadikikötőjéül, így a 19. szá-
zad második felétől a hajózás helyett az ipar lett a gazdaság fő mozgató-
rugója. A két világháború között – Rovigno néven – Olaszországhoz csa-
tolták, de 1945 után az olasz lakosság nagy része elmenekült; elhagyott 
házaikban sok művész telepedett meg és sorra nyíltak – s máig is megvan-
nak – a műhelyek, galériák.
 Rovinj ACI Marinája 1 az óvárostól délre, a Sv. Katarina-sziget által vé-
dett öbölben épült – innen a központ alig 10 perces sétaútra van. A szige-
ten a 15. századtól kolostor működött, melyet a 19. század végén kastély-

lyá építettek át; ma szálloda.
 Ha vendégként érkezünk s nem a marina az 
úticélunk, a városi kikötőben 2 nem is érdemes 
próbálkozni, ám az óvárosi félsziget túloldalán, a 
benzinkút 3 mellett van néhány kikötőhely 4.
 Rovinj felé közelítve már messziről látjuk a 
város jelképét, a Szt. Eufémia-templomot 5. 
A dombtetőn álló háromhajós, magasba nyú-
ló, kecses tornyú templom helyén egy kisebb 
kora keresztény kápolna állt, melyet 1178-ban 
háromhajós, román stílusú templommá alakí-
tottak; mai barokk formáját 1725-ben nyerte 
el. A 63 méter magas harangtornyot – melynek 
elődje 1573-ban egy villámcsapás miatt össze-
dőlt – 1677-ben építették, tetejéről a névadó 
szent szobra nézi a várost vagy a tengert – attól 
függően, hogy a szél éppen merre fordítja el. A 
templom egyik kápolnájában őrzik Szt. Eufémia 
szarkofágját. A templom helyén álló kápolna 
eredetileg Szt. György nevét viselte, a főoltáron 
ezért is láthatjuk a sárkányölő szent szobrát is.
 Mielőtt fölsétálunk a templomhoz, nézzük 
meg Rovinj csónakokkal és kirándulóhajókkal 
zsúfolt kikötőjét és a Tito marsallról elneve-
zett főterét 6 a díszkúttal és a velencei orosz-
lános óratoronnyal. Innen a Sveti Križ (Szent 
Kereszt) kapun 7 át léphetünk be az óváros-
ba. A kapu után balra áll az 1678-as építésű 
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Praetori-palota 8, ma városháza, szemben vele a Helytörténeti Múzeum 9. 
Járjuk be az óváros szűk, kanyargós, lépcsőzetes utcáit, nézzünk be az ud-
varokban álló galériákba, boltokba, kávézókba. A partra a három tenge-
ri kapu valamelyikén térhetünk vissza: a Vízi kapun a, a Pod Lukovima 
(„Boltívek alatti”) kapun b vagy a Pod Zidom („Fal alatti”) kapun c. 
 Ha visszaérünk a főtérre és átsétálunk a félsziget északi oldalára, a vá-
rosi színházat és a piacot d, kicsit távolabb pedig a Tengerbiológiai Intézet 
1881-ben alapított akváriumát találjuk. Visszaúton a marina felé érdemes 
rövid kitérőt tenni a 13. századi Szentháromság-kápolnához e.
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Szt. Eufémia 15 éves 
korában, 304-ben lett a 
keresztényüldözés áldozata: 
a legenda szerint oroszlá-
nok elé vetették, de azok 
nem bántották; a rómaiak 
ezután a lányt kerékbe tör-
ték. Márvány szarkofágját 
háromszáz évvel később 
egy vihar elsodorta Kons-
tantinápolyból és később 
Rovinj mellett jelent meg, a 
tenger színén lebegve. 

M	ACI	Marina	Rovinj	1	45°04,6′N, 013°38,0′E, 52210 Rovinj, tel: +385 52 813 133, e‑mail: m.rovinj@aci‑club.hr, web: 
www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 59 / 68 EUR. 386 kikötő, 40 parti tároló.
I	Turistainformáció	52210 Rovinj, Budicina 12, tel: +385 52 811 566, e‑mail: tzgrovinj@tzgrovinj.hr, web: www.tzgrovinj.hr.
H	 Kikötőkapitányság	52210 Rovinj, Obala P. Budicina 1,p.p.60, tel: +385 52 811 132.
U	 INA	benzinkút	3	45°05,1′N, 013°38,1′E, 52210 Rovinj, Obala palih boraca bb, tel: +385 52 813 500, web: www.ina.hr, 
nyitva: H–P: 8–15 Sz–V: zárva. Vízmélység: 7 m.
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44°55,3′N, 013°46,3′E

G
 HHI: 100-16, MK3;
BA: 201; IM: M24

A Brijuni-szigetcsoport egyike Horvátország négy tengermelléki nemzeti 
parkjának, mely történelme során mindig az előkelőségek, a gazdagok 
nyaralóhelye volt. Ez a sajátossága máig megmaradt: a horvát elnöki nya-
raló és más hírességek világtól elzárt, jól őrzött villái vannak itt. Részben 
ezért, részben nemzeti park volta miatt a tizennégy szigetből álló terület 
nagy részén nem köthetünk ki, nem horgonyozhatunk, de még át sem ha-
józhatunk (a térképen ezt a területet külön is jelöltük 1). 
 Veli Brijun kikötője 2 (44°55,1′N, 013°46,2′E) áram- és vízcsatlakozással, vala-
mint a normál kikötői díjak két-háromszorosával vár minket, de nem sok-
kal olcsóbb az sem, ha Mali Brijun Mikula öblében 3 (44°56,0′N, 013°44,4′E) hor-
gonyon vagy a kirakott bójáknál állunk meg. Brijunit mégis mindenképpen 
érdemes meglátogatni: a legjobb, ha egy pulai (B146) kikötés után befizetünk 
egy félnapos túrára, és kirándulóhajóra szállunk. A „szárazföldi” turisták 
kirándulóhajói főként Fažanából érkeznek, de annak kikötője jachtok szá-
mára túl kicsi. 
 A szigetcsoport a középkorban a pestis és a malária miatt elnéptele-
nedett. Újkori felvirágzása Paul Kupelwieser osztrák nagyiparos nevé-
hez fűződik, aki 1893-ban megvásárolta a területet, és a később orvosi 
Nobel-díjat kapott Robert Koch segítségével kiirtotta a maláriaszúnyogot. 
Ezután sorra épültek a villák, és a huszadik század elejére Brijuni újból 
kedvelt üdülőhely lett. A második világháború után Tito vette birtokba a 
szigeteket, ahol évente akár hat hónapot is eltöltött. Kedvenc tartózkodá-
si helye a Vanga-szigeten álló villa volt, a protokoll-eseményeket – melyek 
során számos államférfit, hírességet fogadott – pedig Veli Brijun egykori 
Kupelwieser -villájában, a ma múzeumként 4 működő épületben tartotta. 
Érdemes végigjárni a múzeumot, amely Brijuni történelméről, Tito életé-
ről és az idelátogatókról számos tárgyi emléket, fényképet őriz. A szigeten 
több étterem és szálloda is van.
 Veli Brijun felfedezésére szálljunk fel a kikötő mellől induló kisvasútra! 
A túra során a szafariparkban 5 zebrákkal, zsiráfokkal is találkozunk, s 
az egzotikus állatok és növények mellett golfpályát 6, valamint római és 
bizánci romokat 7 8 is láthatunk.
 Mali Brijun szigetén a 19. század utolsó éveitől az első világháborúig 
épült a hatalmas, ötszintes Brioni Minor erőd 9, mely Pula kikötőjét védte.

Tito zsiráfjai nyomában
Brijuni‑szigetek

A szigeten sétálva Tito 
egykori 1953-as Cadillac 
luxusautóját is látni fogjuk, 
sőt, egy rövid körútra ki is 
bérelhetjük – „természete-
sen” nem olcsón.

LENT A szigetek 
északnyugat felől, 
a háttérben Pula 
városa és kikötője
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Tito Jugoszláviája
A Josip Broz néven, horvát‑szlovén szülők gyermekeként 1892‑ben született, s később 
Tito vagy Tito marsall néven ismert államférfi előbb a második világháborúban a jugoszláv 
partizánok parancsnoka, majd a „második” Jugoszlávia (1943–1991) első számú vezető‑
je volt 1980‑ban bekövetkezett haláláig.
Tito Jugoszláviája szocialista és föderatív jellegű volt, de ezek mellé az el nem kötelezett‑
ség és az önigazgatás társult: e négy alappilléren vezette a – némi túlzással – második 
Svájcnak tartott országot. Tény, hogy Jugoszlávia mind a nyugat, mind a kelet felé nyitott 
volt s a kelet‑európai átlagnál (kicsivel) nagyobb szabadságot, jobb életszínvonalat nyúj‑

tott. Nyíltan szembeszállt a Szovjetunióval. 1961‑ben Tito Nasszer egyiptomi elnökkel és Nehru indiai miniszter‑
elnökkel együtt megalapította az el nem kötelezett országok mozgalmát – sok ezzel kapcsolatos találkozó éppen 
Brijunin zajlott, a kép is egy ilyen pillanatot örökített meg.
Bár a Titóról elnevezett településeket Jugoszlávia felbomlása után visszanevezték – közülük a legismertebb a mai 
Montenegró fővárosa, Podgorica, az egykori Titograd –, a horvátországi városokban még ma is sok utca őrzi a nevét.
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Isztria (B126) legnagyobb városa és egyben gazdasági és kulturális központja 
hét dombra épült egy nagy, védett öböl belsejében. Az öbölben három szi-
get is van; a legnagyobbikon, Uljanik szigetén 1 és a tőle délre eső parton 
működik a hatalmas Uljanik hajógyár. A pulai ACI Marina 2 mólói közvet-
lenül a városi rakpartról nyílnak, néhány lépésre minden nevezetességtől, 
melyeket akár egy este alatt is bejárhatunk. 
 Pulát az illírek alapították az i. e. 5. században, majd i. e. 178-ban a ró-
maiak vették át az uralmat, akik kiépítették a kikötőt és a környék közigaz-
gatási és gazdasági központjává tették a várost; építészeik keze munkáját 
még ma is több helyen megcsodálhatjuk. A Római Birodalom bukása után 
viharos évszázadok következtek, többször és többen földúlták a várost: 
bizánciak, gótok, szlávok, frankok uralma váltotta egymást, végül a velen-
ceik léptek hatalomra. De az 1331-től 1797-ig tartó velencei uralom sem 
hozott nyugalmat: 1379-ben Pula az éppen aktuális hatalmi harcok áldo-
zata lett, a genovaiak felégették és a város lakossága rohamosan fogyni 
kezdett. Míg az 1300-as években még közel hatezren éltek itt, a járványok 
(pestis, malária, tífusz) és a háborús pusztítások után a 17. századra alig 
300 lakosa maradt. A 19. században az osztrákok hozták meg Pula – ak-
kori nevén Pola – újbóli felvirágzását: 1856-ban kezdték építeni a kikötőt, 
a hajógyárakat, töltötték fel a rakpartot. 1914-re a lakosok száma elérte a 
60 000-et és Pola lett a Monarchia legfontosabb hadikikötője. A Monarchia 
számára vesztes első világháború után a város hadászati jelentősége meg-
szűnt, az olasz fennhatóságnak köszönhetően sok olasz vándorolt be, akik 
közül sokan a második világháború után elhagyták Pulát.
 A kikötő felé közeledve már messziről látjuk a város szimbólumát, a 
római amfiteátrumot 3, melyet Augustus császár idejében, i. e. 30-tól 44 
éven keresztül építettek, majd Vespasianus bővítette jelenlegi méretére 
79–81 között. Az ovális alakú épület – mely egyike a világ legjobb állapot-
ban megmaradt római kori amfiteátrumainak – hosszabbik tengelye 133, 
rövidebbik 105 méter. Építésekor egyik oldalát még a tenger mosta, a rak-
partot csak később töltötték fel előtte. Mivel részben dombra épült, ten-
ger felőli oldala három-, míg ellentétes oldala kétszintes, minden szintje 
72 árkádívből áll. Befogadóképessége hatalmas: a gladiátorok küzdelmét 
annak idején 23 000 néző tekinthette meg. Manapság sokkal békésebb 

Kikötő az aréna tövében
Pula

44°52,4′N,013°50,6′E
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A Monarchia haditengeré-
szetét szolgálva számos 
magyar tengerész élt 
hosszabb-rövidebb ideig 
Pulában. A legismertebb 
közülük Horthy Miklós. 
Egykori villája – ahol mind a 
négy gyermeke született – a 
tengerpart közelében áll.

LENT Az amfiteát-
rum boltívei
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céllal látogathatjuk: nyaranta a Histria Fesztivál 
részeként komoly- és könnyűzenei koncerteket 
rendeznek itt; csodálatos élmény egy pulai ki-
kötés után az onnan pár lépésre lévő amfiteát-
rumban részt venni egy előadáson – vagy csak 
kívülről, a hajóról hallgatni az előadás hangjait.
 Az amfiteátrum mellett más római kori emlé-
keket is találunk Pulában: a Sergius-diadalív 4 
az óváros egyik bejárata, i. e. 30-ban építették a 
XXIX. légió parancsnoka, Lucius Sergius Lepidus 
tiszteletére. Szintén az egykori római városfal ré-
sze volt a Herkules-kapu 5 és a kettős ívű Porta Gemina 6. Ez utóbbi kö-
zelében van a Régészeti Múzeum 7, számos illír, római és kora középkori 
emlékkel. Egy lakóház pincéjében nézhetjük meg az egykori villa pincéjét 
díszítő 65 négyzetméteres mozaikot 8. Tőle nem messze, már a tengerpar-
ti út mellett, az egykori római fórum terén áll a kis Augustus-templom 9, 
homlokzatán hat korinthoszi oszloppal.
 A római emlékek mellett a város talán legérdekesebb látnivalója lehet-
ne az 1630-ban az egykori római fellegvár helyén épült Velencei erőd a, 
ám az 1830-as átépítés során meglehetősen jellegtelen külsőt kapott; a 
kilátás miatt mégis érdemes ide fölsétálni.
 Pula templomai közül mindenképpen nézzük meg a Szt. Antal 
(Sv. Antuna)-templomot b, belsejében az oltár mögötti hatalmas festményt 
és a színes, faragott kálváriát. A Mária mennybemenetele-bazilika c ere-
detileg a 4–5. században épült, de a velenceiek 1242-ben felgyújtották. A 
templom mai képe a 15–18. század során folyamatosan alakult; a harang-
tornyot 1707-re fejezték be. A Szt. Ferenc (Sv. Franje)-templom d az erőd 
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mellett emelkedik. Román és gótikus stílusjegyeket fedezhetünk fel rajta s 
érdekessége, hogy a külsején is van egy szószék. Kettős haranglábán vi-
szont csak egy harang függ. A Marija Formoza-kápolna d egy 6. századi bi-
zánci templom része volt. A mainál sokkalta nagyobb templomot azonban 
a velenceiek lebontották és a köveket saját városukba hordták el, ottani 
építésekhez felhasználandó.
 A Pula újkori történelméből származó épületek közül figyelmet ér-
demel a Városháza e 1926-ban emelt épülete, illetve a szecessziós 
Vásárcsarnok f, mely ma is eredeti funkciójában működik.
 Pulában nem csak a városi ACI Marinában köthetünk ki. A város déli 
üdülőövezetében, a Verudela-félsziget mellett benyúló öbölben találjuk a 
Marina Verudát g. A marinától kb. 2,5 kilométeres sétával, esetleg a 2-es 
vagy 3-as buszjárattal jutunk el a belvárosba. Mind a verudai, mind a pulai 
marina közelében benzinkút is van.

500 m

N

PulaMarina Veruda

M	ACI	Marina	Pula	2 44°52,4′N, 013°50,6′E, 52100 Pula, Riva 1, tel: +385 52 219 142, e‑mail: m.pula@aci‑club.hr, web: 
www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 52 / 60 EUR.	213 kikötőhely.
M	Marina	Veruda	g	44°50,3′N, 013°50,4′E, 52100 Pula, Cesta prekomorksih brigada 12, tel: +385 52 224 034, e‑mail: 
recepcija@tehmarinav.htnet.hr, web: www.marina‑veruda.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 63 EUR. 630 kikötőhely.
R	 Dolcevita	52100 Pula, Riva 2, tel: +385 52 219 229, e‑mail: dolcevita_pula@net.hr, web: www.dolce‑vita.hr, nyitva: H–V: 07–23.
P	Orvos	52100 Pula, Flanatička 27, tel: +385 52 223 770.
Y	 Gyógyszertár	52100 Pula, Sergijevaca 2, tel: +385 52 223 657.
I	Turistainformáció	52100 Pula, Forum 3, tel: +385 52 219 197, e‑mail: tz‑pula@pu.t‑com.hr, web: www.pulainfo.hr.
H	 Kikötőkapitányság	52100 Pula, Riva 18, tel: +385 52 535 877.
U	 INA	benzinkút	Pula	h	44°52,4′N, 013°50,8′E, 52100 Pula, Riva 3, tel: +385 52 223 935, web: www.ina.hr, nyitva: 
H–P: 7–13 Sz–V: zárva. Vízmélység: 4,8 m.
U	 INA	benzinkút	Veruda	i	44°50,3′N, 013°50,6′E, 52100 Pula, Pješčana uvala bb, tel: +385 52 223 967, web: www.
ina.hr, nyitva: H–P: 8–15 Sz–V: zárva. Vízmélység: 2,5 m.

Fontos kulturális esemény 
a nyaranta megrendezett 
Pulai Filmfesztivál, Horvát-
ország legnagyobb filmes 
seregszemléje.  
A fesztivál idejére az 
amfiteátrum is hatalmas 
szabadtéri mozivá alakul át.
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Isztria (B126) legdélebbi pontja, a Kamenjak-fok a Premantura-félsziget csú-
csán van. A félsziget keleti oldalán a hosszú, zegzugos Medulin-öböl húzó-
dik, tele apró szigetekkel, zátonyokkal. Ezek a kis szigetek alig emelkednek 
ki a vízből s beleolvadnak a mögöttük húzódó szárazföld partvonalába, ne-
héz észrevenni őket. Ezen az úton kell – nagy körültekintéssel – végigha-
józnunk ha Pomer vagy Medulin valamelyikébe szeretnénk eljutni.
 A két település közül Pomer a kisebb és kevésbé ismert – a szárazföl-
di turisták számára. Hajóval viszont pont ide, az ACI Marinába 1 jövünk 
gyakrabban. A falu egy kis félszigeten terül el, melynek keleti oldalán van 
a marina; a másik oldalon lévő tengeröböl bejáratát előbb egy zátony 2, 
majd egy keskeny, gyalogosan és kerékpárral járható kőhíd 3 zárja el. Az 
öböl belseje különösen kedvez a kagyló- és osztrigatenyésztésnek – en-
nek eredményét érdemes megízlelni a helyi éttermek valamelyikében. 
Pomerbe e két dolog: a kőhidas öböl különös hangulata – ilyen hidat in-
kább erdőben, hegyi patakoknál szoktunk látni – és a tenger gyümölcsei 
miatt érdemes eljönni; más látványosság nincs a marina közelében.
 A marina megközelítésekor a kis szigetet 4 északról kerüljük, mert a 
déli oldalon működő és már használaton kívüli kagylótelepek vannak.

44°49,3′N, 013°54,3′E

G
 HHI: 100-16, MK3, 4; 
BA: 201; IM: M24

Kőhíd és kagyló
Pomer

M	ACI	Marina	Pomer	1	52100 Pomer, tel: +385 52 573 162, e‑mail: m.pomer@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, 
nyitva: egész évben, ár: 52 / 60 EUR.	253 kikötőhely, 30 parti tárolóhely, zuhanyzó, WC, szerviz, étterem, kis bolt.
R	 Mediterraneo	5	52100 ACI Marina Pomer, tel: +385 52 573 643, e‑mail: mediterraneo@optinet.hr, nyitva: H‑V: 08‑23.

400 m
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PREMANTURSKI
ŠKOLJIĆ

ć - 0230
Ć - 0198
č - 0232
Č - 0200
š - 0154
Š - 0138
ž - 0158
Ž - 0142

A Premanturski Školjić 
sziget, s tőle délre a 
kagylótelepek
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45°19,9′N, 014°18,6′E

G
 HHI: 100-18, MK5; 
BA: 2719; IM: M24

Opatija
Túráink során gyakran előfordul, hogy kikötés után azonnal nekivágunk föl-
fedezni aznapi úticélunkat; nem töltünk időt az átöltözéssel, készülődés-
sel. Opatija azonban más: itt kikötve akaratlanul is késztetést érzünk, hogy 
a város hangulatához illően lépjünk partra és így sétáljunk a nagy műgond-
dal rendben tartott parkokban, a nagypolgári villák, és palota   -szerű szállo-
dák között. Az egész várost belengi az arisztokrata légkör – nem véletlenül 
szokták a horvát Monte Carloként vagy az Adria Nizzájaként emlegetni.
 Opatija a Monarchia fénykorában, az 1867-es kiegyezés után indult 
fejlődésnek: előtte egy apró, jelentéktelen falu volt csak. Neve horvátul 
és olaszul (Abbazia) is apátságot jelent, utalva a 16. században alapított 
bencés kolostorra és templomra. Mivel 1867-től 1918 -ig Magyarországhoz 
tartozott, neve egy ékezetet is kapott, és mi Abbáziaként ismertük meg. 
Először a szomszédos Rijeka (B154) kereskedői építettek itt üdülőket, majd 
a vasúti összeköttetésnek köszönhetően egyre több nyaraló érkezett ide. 
Az Učka-hegy jótékony hatása miatt télen -nyáron kellemes az éghajlat: 
a nyári átlaghőmérséklet 25 °C, és télen sincs hidegebb 7 foknál. A hu-
szadik század első éveire a csehországi Karlsbad után a Monarchia má-
sodik legnagyobb üdülőhelye lett, és a gyógyulni vágyók is előszeretettel 
keresték föl valamelyik szanatóriumot. S a nyaralók máig megmaradtak, 
tavasztól őszig tele vannak a szállodák és a tengerparti sétányon is nagy 
a nyüzsgés. A sétány legszebb részénél találjuk 1956 óta a mára Opatija 
jelképévé lett szobrot, Zvonko Car Üdvözlet a tengernek című alkotását 1; 
s itt van a város legszebb parkja is, mely Opatija egyik első nyaralója, az 

1844 -ben épült Villa Angiolina kertje 2. Ennek 
közelében áll az egykori apátság egyetlen meg-
maradt épülete, a Szt. Jakab-kápolna 3.
 Az Angiolina-park és a szabadtéri színpad 4 
félszigetének északi oldalán van a városi kikö-
tő 5, ahol szabad hely csak ritkán akad, de egy 
rövid megállóra a rakpart külső oldala jó lehet. 
Itt találjuk a benzinkutat 6 is. A városi kikötő-
höz hasonlóan zsúfolt a Marina Admiral 7, a 
vele azonos nevű szálloda modern épülettömbje 
előtt. A mólók közötti helyek igen szűkek. 

Békebeli hangulat

M	Marina	Admiral	7	45°19,7′N, 014°18,1′E, 51410 Opatija, Marsala 
Tita 139, tel: +385 51 271 882, e‑mail: marina‑admiral@liburnia.hr, web: www.liburnia.
hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 50 / 55 EUR.	160 kikötőhely, 40 parti tároló.
M	ACI	Marina	Opatija	9	45°19,0′N, 014°17,6′E, 51414 Ičići, tel: +385 
51 704 004, e‑mail: m.opatija@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész 
évben, ár: 59 / 68 EUR. 302 kikötőhely, 35 parti tároló.
R	 Zelengaj	a	51410 Opatija, Maršala Tita 95, tel: +385 51 271 450, e‑mail: 
restoran@zelengaj‑opatija.hr, web: www.zelengaj‑opatija.hr.
R	 Ružmarin	b	51410 Opatija, Veprinački put 2, tel: +385 51 712 673.
R	 Bevanda	c	51410 Opatija, Zert 8, tel: +385 51 493 888, e‑mail: bevanda@
bevanda.hr, web: www.bevanda.hr, nyitva: H–V: 12–24.
P	Orvos	51410 Opatija, Stubište Dr. Vande Ekl 1, tel: +385 51 271 266.
Y	 Gyógyszertár	51410 Opatija, Maršala Tita 91/1, tel: +385 51 271 856.
I	Turistainformáció	51410 Opatija, Vladimira Nazora 3, tel: +385 51 271 
710, e‑mail: info@opatija‑tourism.hr, web: www.opatija‑tourism.hr.
U	 INA	benzinkút	6	45°20,1′N, 014°18,7′E, 51410 Opatija, Zert 3, tel: 
+385 51 271 327, web: www.ina.hr, nyitva: H–V: 7–17.
H	 Kikötőkapitányság	51410 Opatija, Zert 3, tel: +385 51 711 249.

KÖZÉPEN Strandok 
és szállodák
LENT A Villa 
Angiolina
JOBBRA fENT  
ACI Marina Ičići
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 A két kikötő között sorakoznak a patinás 
szállodák. Már a nevük is eleganciát sugároz: 
Residenz, Savoy, Astoria, Bellevue, Palace; s to-
vább, a városi kikötőtől északra: Grand Hotel, 
Ambassador, Belvedere… A szállodákban és kör-
nyékükön kávéházakat, éttermeket találunk.
 Opatija látképét a Lungomare szállodasora 
mellett a hegyoldalban álló zöld kupolás Szűz 
Mária-templom 8 határozza meg. Messziről néz-
ve régebbinek és talán szebbnek is gondolnánk, 
valójában a 20. század elején épült.
 Közigazgatásilag már Ičićihez tartozik az ACI 
Marina Opatija 9, mely az előbbieknél több ki-
kötőhellyel és az ACI-tól megszokott szolgáltatá-
sokkal vár minket. A városközpont innen – végig 
a parti sétányon – mintegy 3 kilométer.
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A legnagyobb kereskedelmi kikötő
45°19,3′N, 014°26,0′E

G
 HHI: 100-18, MK5; 
BA: 2719; IM: M24, 25

Rijeka
Rijeka, mely Zágráb és Split (B288) után Horvátország harmadik, és a tenger-
part második legnagyobb városa, bizonyos értelemben kakukktojás köny-
vünkben: jachttal itt szinte senki sem köt ki. 
 A város, melynek horvát és olasz neve (Fiume) egyaránt folyót jelent, 
a magyar történelemben és gazdaságban is fontos szerepet játszott. 
Évszázadokon keresztül ez volt Magyarország tengeri kijárata és az 
Osztrák–Magyar Monarchia legfontosabb tengeri kikötője. Az illírek ala-
pította települést sokáig a Frangepánok irányították, majd osztrák kézre 
került. 1719-től szabad királyi város lett, 1776-tól Horvátországhoz, majd 
1779-től magyar fennhatóság alá tartozott. Rövid francia megszállás 
után osztrák, majd 1848-tól horvát uralom alá került. Rijeka az 1868-as 
magyar–horvát kiegyezés után indult rohamos fejlődésnek, akkor kez-
dett épülni a hatalmas kereskedelmi kikötő. Az első világháború után a 
város ideiglenesen kettészakadt, egyik része Olaszországhoz, a másik 
Jugoszláviához tartozott. Rijeka – Isztriával (B126) és a környező szigetekkel 
együtt – a második világháború után került vissza Jugoszláviához.
 Rijeka ma is az Észak-Adria legnagyobb és legforgalmasabb kikötője, 
közel 170 000 lakosával nyüzsgő ipari és kereskedelmi központ. Látképét 
a hegyoldalba fölkúszó panelházak, és a parton sorakozó daruk és rak-
tárépületek csúfítják el. A nagy forgalom miatt a tengervíz és a levegő is 
meglehetősen szennyezett.
 Szinte az egész tengerparti részt a mólók és dokkok foglalják el; ha 
kalandvágyból vagy szükséghelyzetben mégis itt kötnénk ki kishajóval, 

Trsat vára
A város fölött 140 méter ma‑
gasban emelkedő egykori 
római őrhelyet a középkorban 
a Frangepánok építették to‑
vább kisebb erődítménnyé. A 
Wesselényi‑féle összeesküvés 
bukása és Frangepán Kristóf 
kivégzése után 1671‑tól Trsat 
(Tersatto) végleg a Habsburgok birtoka lett. Miután a 
törökök nem fenyegették többé a partvidéket, és a ve‑
lenceiekkel folyattott csaták is alábbhagytak, az erődít‑
mény elveszítette katonai jelentőségét. 1750‑ben egy 
földrengés is kisebb pusztítást vitt végbe rajta. Rövid 
francia uralom után 1826‑tól az ír származású osztrák 
marsall, Laval Nugent kezébe került a vár, aki neogó‑
tikus stílusú lakókastéllyá alakította át. 1843‑ban a 
kastélyban nyitották meg Horvátország első múzeumát. 
Trsat mai formája sokkal inkább mutatja a Nugent csa‑
lád ízlését, mint a Frangepánok örökségét. A várban áll 
a családi mauzóleum, melyet Pulából hozott római osz‑
lopok felhasználásával, a római templomok mintájára 
építeték fel. A vár a második világháború végéig volt a 
Nugent család tulajdonában. Ma belépőjegy váltása 
után látogatható.

LENT Az óratorony
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kizárólag a kikötő keleti végén 1 tehetjük ezt 
meg, de a megközelítéskor legyünk nagyon 
körültekintőek!
 A város – mérete és gazdag történelme el-
lenére – kevés látnivalót kínál. A kikötőnél lévő 
belváros nagy része sétálóövezet, ennek legszé-
lesebb utcája a Korzó. Itt áll a 18. századi város-
kapu 2, mely egyben óratorony is, rajta Fiume 
címere, az aranykorsón gubbasztó sas. Ha át-
megyünk a kapun, az egykori városházát 3, 
nem messze tőle pedig a város egyetlen római 
kori emlékét, egy kaput látunk. Az óvárost határoló széles út túloldalán áll 
az egykori magyar kormányzók palotája, melyet Hauszmann Alajos épített 
1893–96 között. Ma a Tengerészeti és Történeti Múzeum 4 működik ben-
ne – mindenképp érdemes meglátogatni!
 Hosszú séta vezet Rijeka talán leglátványosabb részére, a 
Trsat-hegyre 5: 561 lépcsőt kell megmásznunk, hogy a 140 méter magas 
domb tetejére feljussunk. Itt áll a Csodatévő Szűzanya-templom, melyet a 
Frangepánok építettek 1367-ben; mai formáját a 19. század elején nyerte 
el. A templom és a mellette álló kolostor 1531 óta zarándokhely.
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E	Tengerészeti	és	Történeti	Múzeum	4	51000 Rijeka, Muzejski trg 1, tel: +385 51 213 578, e‑mail: info@
ppmhp.hr, web: www.ppmhp.hr, nyitva: K–P: 9–20, Sz: 9–13, vasárnap és hétfőn zárva.
P	Orvos	51000 Rijeka, Krešimirova 52a, tel: +385 51 666 000.
Y	 Gyógyszertár	51000 Rijeka, Korzo 22, tel: +385 51 211 036.
H	 Kikötőkapitányság	51000 Rijeka, Senjsko pristanište 3, tel: +385 51 214 113.
I	Turistainformáció	51000 Rijeka, Korzo 14, tel: +385 51 335 882, e‑mail: tic@tz‑rijeka.hr, web: www.tz‑rijeka.hr.

fENT Rijeka köz-
pontja a víz felől
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44°39,2′N, 014°53,4′E

G
 HHI: 100-17–19; MK5–12; 
BA: 2719, 515; IM: M24

Kicsit pongyolán Velebit-csatorna néven említjük a Krk‑szigeti (B172) 1 híd-
tól a Karini-tengerig 2 húzódó, közel 85 mérföld hosszú tengerszakaszt, 
melynek része a Tihi-, a Vinodoli- és a Morlaka-csatorna is, valamint a 
Novigradsko- és a Karinsko More. Északnyugat felől a szárazföld ha-
talmas, egyes csúcsokon az 1700 méteres magasságot is meghaladó 
kopár hegyvonulatai, délnyugatról előbb Krk, majd Rab (B180) és Pag (B186) 
szigetek határolják. Az utóbbiaknál levő kikötő- és horgonyzóhelyekkel 
a szigetek leírásánál foglalkozunk; a szárazföldön fekvő városok közül 
Crikvenicát (B172), Novi Vinodolskit  (B160) és Senjt  (B162) is külön mutatjuk be.
 A fentieken túl jó kikötő- vagy horgonyzóhelyet keveset találunk a csa-
tornában; sok jacht sem jár erre – talán csak Pag (B192) városa jelenti az 
igazi vonzerőt errefelé (szó van arról, hogy Pag városánál mesterséges csa-
tornával vágják át a szigetet a Virsko more felé; ha ez megvalósul, talán 
még kevesebben választják majd a hosszabbik utat).
 Starigrad-Paklenicában 3 (44°17,7′N, 015°26,3′E) néhány kikötőhelyet talá-
lunk áram- és vízcsatlakozással. A város a Paklenica Nemzeti Parkba tett 
kirándulások kiindulópontja. A park védett növény- és állatfajok, köztük 
medve, farkas, hiúz, sasok, baglyok lakóhelye, emellett hegymászó- és 
barlangászparadicsom is. Starigrad mellett, a nemzeti park területén 
emelkedik a Velebit-hegyvonulat legmagasabb csúcsa, az 1757 méteres 
Vaganski-csúcs.
 Novigradba 4 (44°10,9′N, 015°32,8′E) – mely nem tévesztendő össze az 
Isztrián (B126) fekvő azonos nevű településsel – a Velebit-csatorna délkeleti 
végénél kezdődő szűk szoroson, a Novsko Ždrilon áthajózva, két magas 
híd alatt jutunk el. Nyugodt, csendes városka vár minket kis kikötővel, bé-
kebeli hangulattal; s olykor a közelmúlt háborújának látható nyomaival. 
Egyes hírek szerint a környéken még maradtak fel nem robbant aknák – 
hogy ez inkább rémhír vagy valóság, nem tudjuk; mindenesetre nem árt az 
óvatosság. A jugoszláviai háború során a Novigradi-öböl fölött húzódó régi, 
piros híd is megsemmisült, csak az utóbbi években építették újjá.
 A könyvben többször is megemlítjük, hogy a Velebit-csatornában a kör-
nyező magas hegyekről lezúduló bóra különösen erős; s míg nyáron az 
Adria többi részén ritkán találkozunk ezzel a széllel, itt még akkor is számí-
tani kell rá; az őszi-téli időszakban pedig ritka, amikor nem fúj.

Hegyek, kopár szigetek, bóra
A Velebit‑csatorna

A Starigrad-Paklenica 
közelében két kanyon 
vágja át a hegyet, a Mala 
és a Velika Paklenica. Ezek 
adnak otthont a 9500 
hektáros Nemzeti Parknak. 
A park fele erdős, míg 
másik fele csupasz szikla. 
Érdemes meglátogatni a 
Manita Peć cseppkőbarlan-
got is, melynek legnagyobb 
terme 40 méter hosszú és 
32 méter magas.

LENT Hatalmas 
hegyek, (ezúttal) 
nyugodt víztükör; 
az előtérben 
Pag-sziget sziklái
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Winnetou hazája
Könyvünk olvasóinak talán még mond valamit Gojko Mitić 
neve: ő volt sokak ifjúkorának indián hőse a filmvásznon 
vagy a tévé képernyőjén. Ám amit a hatvanas‑hetvenes évek 
NDK‑jugoszláv koprodukcióban készült indiánfilmjeit nézve 
a vadnyugati Sziklás‑hegységnek gondoltunk, az valójában 
a Velebitek vadregényes hegyvidéke volt. Ennek emlékére 
Winnetou nyomában címmel állandó kiállítás is látható 
a starigrad‑paklenicai Alan Motelben – itt lakott a stáb a 
Velebitekben zajló forgatások alatt. 
A történelmi hűség kedvéért fontos megjegyezni, hogy bár 
az indián törzsfőnök és Gojko Mitić (a képen jobb oldalt) 
neve sokak számára egy és ugyanaz, Winnetou szerepét 
nem ő, hanem Pierre Brice francia színész (balra) játszotta.
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Kastély, kolostor, szálloda
Crikvenicát klimatikus gyógyhelyként ismerik. Inkább a szárazföldről érke-
ző nyaralók keresik fel, a város is elsősorban az ő fogadásukra rendezke-
dett be: strandok és szállodák várják az ideérkezőket, immár több mint 
130 éve. 1877-ben épült meg a kikötő, 1888-ban nyitották meg itt az első 
strandot, 1895-ben pedig az első szállodát, a Hotel Therapiát.
 A városi öbölben a két móló valamelyikéhez 1 2 köthetünk ki; 
muringkötelek helyett itt bójákat találunk, amikhez a hajó orrát vagy farát 
köthetjük. A délkeleti mólónál van a benzinkút 3, a móló másik oldalánál 
pedig a Dubračina-folyó ömlik bele a tengerbe 4. A torkolattól délkeletre 
eső kikötőben 5 általában nincs szabad hely. A kikötő a bórától jól védett. 
Partra lépve rögtön a főtéren találjuk magunkat, s a város összes látniva-
lója innen gyorsan elérhető. Itt húzódik a parti sétány is, tele kávézókkal, 
üzletekkel, éttermekkel.
 A települést a rómaiak alapították Ad Turres néven, kikötőjéből indult az 
út a szárazföld belseje felé. A középkorban az egész környező tengerpart 
és Krk‑sziget (B172) a Frangepánok birtoka volt. Frangepán Miklós 1412-ben 
épített ide várkastélyt 6. A kastélyt később a pálos rendnek adományoz-
ta, akik 1786-ig kolostorként használták. A kolostor templomáról kapta a 
város is mai nevét: a crkva ill. helyi dialektusban crikva horvátul templo-
mot jelent. A kastély-kolostor 1412-ben emelt épülete az idők folyamán 
sokszor átalakult. 1891-ben Habsburg József főherceg megvásárolta, 
és négy évvel később gyógyszállót nyitott meg benne. A szálloda melletti 
Szűz Mária-templom 7 megőrizte eredeti funkcióját. Mai, barokk formáját 

Crikvenica

45°10,3′N, 014°41,3′E

G
 HHI: 100-18, MK5;
BA: 2719; IM: M24

LENT ÉS JOBBRA 
fENT A város a víz 
felől
JOBBRA KÖZÉPEN 
A karcsú templom-
torony, a háttér-
ben Krk-sziget

Minden év augusztus 
15-én rendezik meg az 
úszómaratont, a Krk-szigeti 
Šilo és Crikvenica közötti 
3800 méteres távon.
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a 17. században nyerte el; karcsú harangtornya 
már messziről látható.
 Crikvenica mára teljesen egybeépült a két 
szomszédos településsel: az északnyugatra 
eső Dramaljjal és a tőle délkeletre, a folyó má-
sik partján fekvő Selcével. A városon átmegy az 
Adriai főút, melynek karcsú pilléreken álló ma-
gas hídja 8 a tenger felől is látszik; később az út 
egy alagútban 9 folytatódik.
 Egy crikvenicai kikötés után látogassuk 
meg a főtértől csak néhány lépésnyire lévő 
Akváriumot a is; a huszonnégy medencében 
több mint száz adriai-, és ötven trópusi halfajtát 
nézhetünk meg.
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E	Akvárium	a	51260 Crikvenica, Vinodolska 8, tel: +385 51 241 006, e‑mail: 
aquarium@raviko.hr, web: www.raviko.hr/aquarium/.
R	 Sabbia	51260 Crikvenica, Strossmayerovo šetalište 50B, tel: +385 51 781 
033, e‑mail: natali@kirica.hr, web: www.sabbia.hr, nyitva: H–V: 08–24.
R	 Luka	51260 Crikvenica, Trg Stjepana Radića 11, tel: +385 51 243 301.
P	Orvos	51260 Crikvenica, Kotorska bb, tel: +385 51 241 111.
Y	 Gyógyszertár	51260 Crikvenica, Trg S. Radića 1, tel: +385 51 241 101.
I	Turistainformáció	51260 Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1c, tel: +385 
51 241 051, e‑mail: info@tzg‑crikvenice.hr, web: www.tzg‑crikvenice.hr.
H	 Kikötőkapitányság	51260 Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1/I, tel: 
+385 51 242 321.
U	 INA	benzinkút	45°10,3′N, 014°41,5′E, 51260 Crikvenica, Kostrenčića bb, 
tel: +385 51 781 004, nyitva: H–P: 7–19 Sz–V: 7–13. Vízmélység: 3 m.
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45°07,5′N, 014°47,2′E

G
 HHI: 100-18, MK5, 7; 
BA: 2719; IM: M24

A Krk‑szigettel (B172) szembeni partszakaszon fekvő város neve a 20. század 
közepéig csak Novi volt, mostani teljes neve utal a környező – szó szerint 
„bor-völgy” jelentésű – Vinodol tájegységre.
 A várost a 13. századtól a Frangepánok, a 16. századtól a Zrínyiek bir-
tokolták, majd a 18. században került a Habsburgokhoz. Története során 
többször feldúlták: először a törökök 1527-ben, majd később a velenceiek; 
utóbbiak azért, mert a város menedéket adott a senji (B162) uszkókoknak.
 A 19. század végétől a Monarchia egyik kedvelt adriai fürdőhelyévé vált, 
első nyilvános strandját 1878-ban építették ki. A kor szokása szerint nem 
koedukált strandok voltak ezek: ha fehér zászlót vontak föl, akkor a nők, 
ha vöröset, akkor a férfiak fürödhettek. Három évvel később az első szállo-
da is megnyílt, amit aztán újabbak követtek.
 Kikötésre a városi öböl mólók közötti, zöld és vörös fényekkel jelzett 
része 1 alkalmas; a déli mólónál néhány muringos hely van, áram- és víz-
csatlakozással. A benzinkút 2 az északi móló belső részén van. Az öböl 
északi része zátonyos, a belső része sekély, itt helyi csónakok állnak bóján.
 Az óváros domboldalra kúszó utcái a kikötőtől indulnak. A séta során 
két épületet mindenképp keressünk fel: az egyik a vakítóan fehér torony, 
melyet már a kikötő felé közelítve, a tengerről is messziről láttunk. Ez a Sv. 
Filip i Jakov-templom 3 harangtornya, melyet a 20. század elején, egy ká-
polna helyére húztak föl. A templom alapjait még a 13. században rakták 
le, de csak 1498-ban szentelték fel. A későgótikus, sokszögű szentéllyel 
rendelkező templomot a 18. században barokkosították, de ennek során 

A fehér torony mutatja az irányt
Novi Vinodolski

A Vinodoli kódex
A Vinodoli kódex (Vinodolski 
zakonik) az egyik legrégibb, 
glagolita írásjelekkel készült 
horvát nyelvemlék, és egyben 
az első jogi írás. 1288‑ban 
állította össze egy 42 tagból 
álló tanács – a bevezető so‑
rok szerint „U vrijeme kralja 
Ladislava, preslavnoga kralja ugarskog kraljevstva, 
godine 16. njegova kraljevanja”, azaz „László, a ma‑
gyar királyság dicsőséges királya uralkodásának 16. 
esztendejében”. A kódex az addig szájhagyomány útján 
élő szokásokat, törvényeket foglalta írásba, a környék 
kilenc településének életét, a nép és urai – akkoriban a 
krki Frangepánok – közötti viszonyt szabályozta.
Pontos (pénz‑ és egyéb) büntetési tételeket tartalma‑
zott a leggyakoribb bűntettekre. A középkori Európában 
szokatlan módon külön kitért a nők jogaira. Természe‑
tesen külön passzusban védte az uralkodó osztály joga‑
it, miszerint bármilyen, a tartomány életét befolyásoló 
gyűlés és az azon hozott határozat érvénytelen, ha a 
herceg képviselője nincs jelen.
A kódex eredetije Zágrábban, másolata a Novi 
Vinodolski Frangepán kastély múzeumában látható.

LENT Látkép 
délkeleti irányból

A Frangepán-kastély tornya, 
a Kvadrac (nevének jelenté-
se: négyszögletes) a város 
jelképe és címerfigurája.
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sem vágtak több nyílást a falakon, így meglehe-
tősen sötét van odabent. A toronyból mind a he-
gyek, mind a tenger felé gyönyörű kilátás nyílik.
 A másik épület – ezt sem fogjuk elvéteni – a 
Frangepán-kastély 4. A kastélyban működik a 
Városi Múzeum, ahol a Vinodoli kódex másolata 
és három, Hunyadi Mátyás által kiadott oklevél 
is megtekinthető. 
 Visszafelé a kikötőhöz, átvágva a korzón 5 
és az óvárosi utcákon nézzük még meg a kis 
gótikus stílusú Szentháromság-kápolnát 6, és a 
benne található 15. századi freskókat.
 A város ma leglátogatottabb, szépen kiépített strandja 7 a kikötőtől ke-
letre eső öbölben van. Ezzel szemben a parttól néhány méterre van a hiva-
talosan Sveti Martin, de a helyiek által San Marinonak hívott sziget, rajta 
egy kis kápolnával.

R	 Vinodol	51250 Novi Vinodolski, Obala P. Krešimira IV 1b, tel: +385 51 244 515, web: www.restaurant‑vinodol.hr.
R	 Frankopan	51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 3, tel: +385 51 791 170, e‑mail: ntomicic@inet.hr, web: www.
pivnica‑frankopan.com, nyitva: H–V: 07–24.
E	Városi	Múzeum	51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1/II, nyitva: H–P: 8–16, Sz: 9–12.
P	Orvos	51250 Novi Vinodolski, Kralja Tomislava 24, tel: +385 51 792 199.
Y	 Gyógyszertár	51250 Novi Vinodolski, Korzo Hrvatskih branitelja bb, tel: +385 51 244 354.
I	Turistainformáció	51250 Novi Vinodolski, Kralja Tomislava 6, tel: +385 51 791 171, e‑mail: tzg‑novi‑vinodolski@ri.t‑com.
hr, web: www.tz‑novi‑vinodolski.hr.
H	Kikötőkapitányság	51250 Novi Vinodolski, Obala kneza Branimira 3, tel: +385 51 244 345.
U	 Benzinkút	45°07,5′N, 014°47,3′E, 51250 Novi Vinodolski, Kralja Tomislava bb, tel: +385 51 244 439, web: www.ina.hr, nyitva: 
H–V: 6–22. Vízmélység: 3 m.
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Senj
A római korban Senia, a magyar történelemből Zengg néven ismert vá-
rosról sokaknak az Adria jellemző északkeleti szele, a bóra jut eszébe. S 
nem véletlenül: a környező, 1000 méternél magasabb hegyek meredek 
oldaláról különösen gyakran és különösen erősen tud lecsapni a szél. A 
senji turistahivatal külön kiadott egy, a bórát „népszerűsítő” prospektust, 
melyből megtudhatjuk, hogy átlagban évi 135 napon fúj erős vagy viha-
ros bóra. Az eddigi legnagyobb folyamatosan mért szélsebesség 173 km/h 
volt 1985-ben (ez a hagyományos Beaufort-skálán nem is ábrázolható; a 
17 fokig bővített skálán 15-ös erősségűnek felel meg).
 Természetesen nemcsak Senj, hanem az egész Velebit‑csatorna (B156) kü-
lönösen bóraveszélyes, így az ide tervezett hajóutak során figyeljük rend-
szeresen az időjárási előrejelzéseket!
 Senj városi kikötőjébe érkezve az öböl déli oldalán, a két móló között 1 
találunk néhány helyet, a kikötő többi része a helyi csónakoké.
 Az illírek alapította város a római korban a környék egyik legfontosabb 
kikötője volt, ám ezt többször meg is szenvedte: előbb Attila hun seregei, 
majd a tatárok dúlták fel. 1271-ben kerül a Frangepánok fennhatósága 
alá, majd Mátyás királytól 1469-ben – Zengg néven – szabad királyi vá-
rosi rangot kapott. A város köré először a 10. században építettek falakat, 
majd később többször is megerősítették őket. A védművekből maradt a 
kikötőnél álló Šabac-torony 2, a parti út másik oldalán pedig az óváros 
zegzugos utcái kezdődnek. Sajnos az óváros nem olyan hangulatos, mint 
más hasonló tengerparti városoké; a rossz állapotban lévő, málló vakola-

44°59,4′N, 014°54,0′E

G
 HHI: 100-18, MK7; 
BA: 2719; IM: M24

A bóra és az uszkókok városa

Az uszkókok
Az uszkókok Boszniából származó népcsoport, akik a 
török hódítók elől menekülve jutottak el a tengerpartra 
(az uskok szó horvátul menekültet jelent). A Senj fölött 
épített Nehaj‑vár lett a főhadiszállásuk, ahol 120 éven 
keresztül ellenálltak a török támadásoknak. Miután Ve‑
lence békét kötött a törökökkel, az uszkókok rendszere‑
sen támadták a velencei uralom alatt lévő városokat és 
hajókat; flottájukat részben osztrák segítséggel építet‑
ték. Velence erőit ekkoriban a törökök elleni védekezés 
kötötte le, ám az 1571‑es lepantói csatában Törökor‑
szág végképp vereséget szenvedett. Ezután Velence – 
immár egységben az osztrákokkal – az uszkókok elleni 
harcra tudott összpontosítani, és – bár az uszkók hajók 
Velence városát is ostromolták –, 1617‑ben a hajóha‑
dat felégették és az uszkókokat elűzték Senjből.
A Nehaj‑erődben megnézhetjük az uszkók időket bemu‑
tató kiállítást, többek között egy kalóztámadást ábrázo‑
ló korabeli rajzot is.

KÖZÉPEN Tombol 
a bóra a senji 
kikötőben
LENT Senj látképe 
a Nehaj-várból

Senjben született Kőszeg 
hős várkapitánya, Jurisics 
Miklós. Halálának 500. év-
fordulóján, 1990-ben 
mellszobrot állítottak tiszte-
letére, 2010. augusztus 29. 
óta pedig Senj Kőszeg 
testvérvárosa.



Senj | 163 

tú, düledező épületekben nehéz megtalálnunk a 
szépséget. A 12. században épült, román stílusú 
Szűz Mária-székesegyház 3 is sok átépítésen 
ment keresztül, a legutolsón a 20. század elején. 
Az óváros egykori piacterén 4 áll az 1340-ben 
épült Frangepán-palota. Ennek közelében talál-
juk Jurisics Miklós mellszobrát. Szintén a tér-
től pár lépésre van a második világháborúban 
lebombázott Szt. Ferenc-templom megmaradt 
harangtornya 5.
 Az óvároshoz képest sokkal jobb állapotban 
van a kikötő fölötti Nehaj-dombon álló vár 6, 
melyet 1558-ban építtetett Ivan Lenković uszkók 
főkapitány. Az erőd építésekor pusztult el a 
Frangepánok által alapított Szt. Péter-templom 
és a pálos kolostor. A 3 szintes, 3 méter vastag 
falakkal körülvett várban ma múzeum működik.
 Senj számos szórakoztató rendezvényéről is ismert; a leghíresebb a 
Senji Nyári Karnevál, melyet az óváros utcáin és terein rendeznek meg 
minden év augusztus 11–14. között.
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R	 Krešimir	53270 Senj, Obala Kralja Zvonimira 10, tel: +385 53 885 247, e‑mail: restoran@ivana.hr, web: www.ivana.hr.
R	 Košare	53270 Senj, Frankopanski trg 2, tel: +385 53 884 041, e‑mail: akatalinic@inet.hr.
P	Orvos	53270 Senj, Stara cesta 43, tel: +385 53 881 602, e‑mail: dzsenj@gs.t‑com.hr.
Y	 Gyógyszertár	53270 Senj, Dr. Franje Tuđmana 4, tel: +385 53 881 086, e‑mail: ljekarna‑ingrid.tomljanovic@gs.htnet.hr.
I	Turistainformáció	53270 Senj, Stara cesta 2, tel: +385 53 881 068, e‑mail: info@tz‑senj.hr, web: www.tz‑senj.hr.
H	 Kikötőkapitányság	53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12, tel: +385 53 881 301.

fENT A Nehaj-vár, 
a távolban 
Krk-sziget





Halászok
„Ez az elszánt, bátor, szinte vakmerő halásznép ott tölti csak‑
nem az egész életét a hullámos tengeren. Neki a föld is úgy 
tetszene, ha folyton inogna a lába alatt. Annyira megszokta 
hullámjáró, könnyű bárkáját, amit egyébiránt csak akkor szo‑
kott elhagyni, ha templomba megyen. Bárkáikkal (bragozzi) 
hajnaban hagyják el a kikötőt és alkonyatkor térnek ismét 
vissza. Ha pedig az esti órákban távoznak, másnap reggel ve‑
tődnek csak haza. Aprószemű s a tengerfenékig érő hálójokkal 
tömérdek sok halat fogdosnak össze. A gátakon a sok halárus 
türelmetlenkedve, nagy kíváncsian várja a gazdag zsákmányt. 
Messzelátóval lesik a közelgő bárkákat. Amikor aztán kikötnek, 
csakhamar elkapkodják a sok halat és viszik a piacra. Ott pedig 
várja már őket a vásárló közönség, amely bizonyosan sokkal 
drágábban fizeti meg azt a halat, amit a halárus olcsó pénzen 
kapott a halásztól.”
(Garády Viktor: Tengerparti képek, 1901)
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44°58,5′N, 014°18,8′E

G
 HHI: 100-16–18, MK5–8; 
BA: 2719, 202; IM: M24

Cres területét tekintve Krkkel (B172) holtversenyben az első, hosszúságában 
Hvar (B302) után a második helyezett az adriai szigetvilágban. Egykor Cres és 
Lošinj (B194) egy sziget volt, mindaddig, amíg a rómaiak a hajózóút lerövidíté-
se érdekében Osornál (B170) 1 ki nem ásták a csatornát. Ma felnyitható híd 
köti össze Crest déli szomszédjával.
 A rómaiak után Cres sok hatalom kezén ment keresztül; bizánciak, hor-
vátok, 400 év velencei uralom, majd rövidebb ideig tartó osztrák és fran-
cia fennhatóság következett. Az első világháború során olasz-, a második 
világháború során német kézre került. 1947-ben Jugoszláviához csatolták, 
majd 1991-től lett az új Horvátország része.
 Cres rejtett szépsége sok turista számára még felfedezésre vár; a szige-
tet meredek sziklafalak, dús növényzet (közel 3000 növényfaj él itt, köztük 
több igen ritka) és festői öblök teszik látványossá. A sziget közepén talál-
ható Európa egyik legtisztább vízű tava, a Vrana-tó. A lakosok megélhetési 
forrása a turizmus, a mezőgazdaság, a halászat és a méhészet. Cres egyik 
leghíresebb terméke a zsályaméz. 
 Ha Cresről indulunk hajótúrára, a szigetet komppal tudjuk megközelí-
teni: Krk szigetről közlekedik a Valbiska–Merag járat, míg Rijekából (B154) és 
az isztriai (B126) Brestovából Porozinába jár az átkelő.
 A szigeten fekvő települések közül útjaink során Cres (B168) 2 városát, 
valamint Martinišćicát 3 és Osort érintjük.
 Martinišćica (44°49,0′N, 014°21,0′E) egykor halászfalu volt, mára a körülöt-
te fekvő kempingeknek köszönhetően turistacentrummá vált. Cres nyu-

gati oldalán fekszik, egy dél felé nyitott öböl 
partján. A mólónál áram- és vízcsatlakozást 
találunk. Innen néhány mérföldre északra, a 
Žanja-öbölben 4 (44°52,3′N, 014°19,3′E) horgonyozva, 
egy a biševoihoz (B329) hasonló, de annál jóval ki-
sebb „kék barlangot” látogathatunk meg.
 Horgonyzásra különösen ajánljuk a sziget dél-
keleti csúcsába mélyen benyúló öblöket. A par-
tot sűrű bozót takarja, a vízmélység mindenütt 
3-5 méter. Öt-hat öböl közül is választhatunk, 
túraleírásainkban mi a Kolorat-öböl 5 (44°38,2′N, 
014°31,8′E) koordinátáit adjuk meg. A közelben 
van Baldarin 6 (44°36,8′N, 014°31,4′E) két öble is, 
amely a 3-9 méteres vízben nyújt horgonyzó-
helyet – figyeljünk a földnyelvnél a déli bójára! 
A Baldarin-öböltől nyugat felé Pogana falucs-
ka előtt, a Luka Jadrišćica öbölben 7 (44°36,8′N, 
014°30,4′E) kikötőbóják, a parton éttermek vannak.
 A keleti oldalon, nagyjából a sziget közepé-
nél találjuk Krušćica öblét 8 (44°57,0′N, 014°27,8′E). 
Krk-sziget innen már könnyen elérhető, a 
punati (B176) kikötés előtt érdemes itt fürdeni.
 Az északi szigetcsúcshoz közel van Beli fa-
lucska 9 (45°06,4′N, 014°21,5′E). A tatárjárás idején itt 
szállt meg IV. Béla királyunk, akit annyira meg-
szerettek a helybéliek, hogy róla nevezték el a 
települést. A közeli strand előtt 8 méteres vízben 
horgonyozhatunk.

A felfedezendő sziget
Cres szigete

Cresi keselyűk
A Cres‑szigeten őshonos és mára már vésze‑
sen megfogyatkozott fakókeselyű (Gyps fulvus) 
megőrzése érdekében Beliben 1993‑ban vé‑
delmi központot létesítettek Eko‑Centar Caput 
Insulae néven. 
A központ célja a madárállomány megmentése, 
a fészkelő párok számának növelése, élőhelye‑
ik megőrzése, valamint a madarak szokásainak 
és ökológiai szerepük megismertetése a láto‑
gatókkal. Működése már eddig is figyelemre 
méltó eredményt hozott: az 1980‑as években 
mindössze húsz fészkelő pár élt a szigeten, 
mára ez hetven párra gyarapodott és mintegy 
hatvan él a szomszédos szigeteken. 
A keselyűket a szokásos civilizációs veszélyek 
mellett a turisták is fenyegetik: ezek a madarak 
ugyanis fészküket a tenger fölé nyúló sziklákra 
rakják, és gyakorta megesik, hogy a túl közel 
merészkedő látogatók miatt a repülni még nem 
tudó fiókák a tengerbe esnek. A keselyűvédők 
már több mint 100 fiókát mentettek ki a vízből.
A központban kiállítás, tanösvények, rendezvé‑
nyek várják a látogatókat. 
További részletek: www.supovi.hr

A szigeten több település is 
magasról néz le a tengerre 
– Lubenice közel 400, a 
képen látható Beli pedig 
egy több mint 120 méteres, 
meredek sziklafal tetejéről.
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Kikötő a város főterén
Cres‑sziget (B166) fővárosa a védett Valun-öböl belsejében fekszik. 
Hangulatos, zegzugos utcákkal teli óvárossal és szép környezetben épült, 
tágas marinával vár minket.
 Neve a római korban Crepsa volt, a városmagot a középkorig fal vet-
te körül. Amikor a Velencei Köztársaság a 16. században Osor (B170) helyett 
Crest tette meg a sziget közigazgatási székhelyéül, a falat újjáépítették. 
Ma ebből már csak egy 200 méter hosszú szakaszt és három épen maradt 
kaput láthatunk. Megmaradt még egy henger alakú bástya, a Velencei- 
vagy más néven Vártorony, mely a védművek legmagasabb pontja volt.
 Cres főtere 1 a városi kikötő – régi neve Mandrać – partján van, ahol 
éttermek, kávézók, üzletek várnak minket. A tér egyik részét a cresi kapitá-
nyokról (Trg Creskih kapetana), a másikat a városban született 16. száza-
di filozófusról, Frane Petrićről nevezték el. A téren található a reneszánsz 
városkapu 2, mely egyben óratorony is. Mellette áll a 15. században épült 
Loggia 3 – ma piac működik benne –, előtte pedig az egykori szégyenosz-
lop; a lánc nyomai még ma is láthatók rajta. A tér keleti sarkán, a szálloda 
mögött áll a város legrégibb patríciusháza, a szintén 15. századi gótikus 
Petris (vagy Petrić) palota 4, ma a Városi Múzeum otthona.
 A Városkapun belépve a Havas Boldogasszony-templom 5 terére érünk. 
A háromhajós templom a 15-16. században épült. Az orgona fölött Cres 
címere, a jobb oldali oltárkép alján pedig a város korabeli panorámája lát-
ható. Különálló harangtornyát a 18. században emelték. Az óváros szűk ut-
cáin továbbsétálva hamar megtaláljuk Cres legrégebbi templomát, a város 

védőszentjének nevét viselő Szt. Izidort 6. Mivel 
teljesen körbeépült, az utcáról csak gótikus 
homlokzatát és kapuját vehetjük szemügyre.
 Ha csak rövid időre érkezünk Cresbe, a városi 
móló néhány muringos helyénél 7 is kiköthe-
tünk; éjszakai tartózkodásra az ACI Marinát 8 
javasoljuk. A marinától 15-20 perces sétával ér-
hetjük el az óvárost. Menet közben elhaladunk 
a hajójavító üzem 9 mellett; ennek mólóit és az 
ott álló hajókat már megérkezésünkkor, a víz fe-
lől is láthattuk. 
 Séta közben valószínűleg elhaladunk a Szt. 
Ferenc-templom a és kolostor mellett – érde-
mes megnézni hangulatos udvarát! A közelben 
áll a 15. századi bencés női kolostor is.

Cres

44°57,0′N, 014°24,7′E

G
 HHI: 100-16, MK6; 
BA: 2719, 202; IM: M24

M	ACI	Marina	Cres	8	44°57,0′N, 014°24,7′E, 51557 Cres, tel: +385 51 
571 622, e‑mail: m.cres@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, 
ár: 52 / 60 EUR.	473 kikötőhely, 120 parti tároló.
R	 Cres	51557 Cres, Riva creskih kapetana 10, tel: +385 51 571 426, e‑mail: 
cresanka1@ri.t‑com.hr, web: www.cresanka.hr.
R	 Riva	51557 Cres, Riva creskih kapetana 13, tel: +385 51 571 107.
Y	 Gyógyszertár	51557 Cres, Trg Frane Petrića 4, tel: +385 51 571 243, 
e‑mail: cres@ljekarna‑jadran.hr.
I	Turistainformáció	51557 Cres, Cons 10, tel: +385 51 571 535, e‑mail: 
tzg‑cresa@ri.t‑com.hr, web: www.tzg‑cres.hr.
H	 Kikötőkapitányság	51557 Cres, Jadranska 1, tel: +385 51 571 111.
U	 INA	benzinkút	b	44°57,0′N, 014°24,9′E, 51557 Cres, Jadranska obala 
bb, tel: +385 51 571 334, web: www.ina.hr, nyitva: H–P: 7–12, 16–19 Sz–V: 7–12.

KÖZÉPEN A városi 
kikötő házsora
LENT Az óváros
a levegőből
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Osornak ma alig száz állandó lakosa van, és ha nem itt vágták vol-
na ketté Cres (B166) és Lošinj (B194) szigetét, valószínűleg ebben a 
könyvben sem említenénk meg. Holott történelme és a városka hangula-
ta saját jogon is érdemessé teszi egy látogatásra. Mivel az Isztria (B126) és 
Dalmácia közötti hajóutat jelentősen lerövidíthetjük a Kavuada (régi nevén 
Cavata) csatornán 1 való átkeléssel, sok hajós is megfordul itt.
 Osor neve a római időkben Apsorus volt. A rómaiak által ásott csatorna 
hozta meg a felvirágzást a városnak: hamarosan a sziget legnagyobb tele-
pülése lett. A középkorban átélte a püspöki székhellyé válást 530-ban – az 
egykori püspöki palota ma múzeum 2 – és a felégetést is 841-ben. Városi 
rangot Könyves Kálmántól kapott 1105-ben. 
 A legismertebb osori püspök, a később szentté avatott Gaudencius volt, 
ő alapította a ma már csak romjaiban látható kolostort 3. Ám püspökként 
túl szigorúan bánt az osoriakkal, akik végül elüldözték őt. A legenda sze-
rint előbb egy barlangban bujkált, ahol imáival és átkaival megszabadítot-
ta a szigetet a mérges kígyóktól. Később Rómába ment és ott is halt meg, 
de holttestét egy fakoporsóban visszahozta a tenger Osorba, ahol a Mária 
mennybemenetele-székesegyház 4 oltára alatt temették el. A püspök le-
gendájának köszönhetően az itt járó hajósok gyakran visznek magukkal 
egy kődarabot, mely mindenhol megvédi őket a mérges kígyóktól.
 A hangulatos utcákon, terecskéken sétálva szembetalálkozhatunk a ve-
lencei oroszlánnal is – szerencsére csak kőbe vésve –, emlékeztetvén min-
ket arra, hogy Velence uralta a leghosszabb ideig a várost. A 15. századtól 

Szobor szinte minden sarkon
Osor

Ivan Meštrović
Horvátország és az egykori 
Jugoszlávia világhírű szobrá‑
szának munkáit Osor utcáin is 
megcsodálhatjuk.
Az 1883‑ban született mű‑
vész első kiállítása Bécsben 
volt 1905‑ben, majd londoni, 
velencei, párizsi bemutatko‑
zások következtek. Egy éven keresztül Auguste Rodin 
műhelyében is tanult. Élt Párizsban, Rómában, Belg‑
rádban, majd a két világháború között a teleket Zágráb‑
ban, a nyarakat Splitben töltötte. 1946 után Ameriká‑
ban telepedett le s itt is halt meg 1962‑ben. 
Szobraiból jó néhányat szülőhazájának, Jugoszláviának 
ajándékozott – ilyen a talán legismertebb alkotása is, 

a Belgrád fölötti Kalemegdan 
erődben álló Győztes című gi‑
gantikus szobor.
Osorban a főtéren áll a Távoli 
akkordok című, hangszeren 
játszó lányt ábrázoló bronz‑
szobra. A közel 2,5 méter ma‑
gas alkotás eredetije a spliti 
múzeumban látható. 

Július közepétől augusztus 
közepéig minden nyáron  
komolyzenei hangver-
senysorozatot rendeznek 
Osorban, a nagytemp-
lomban.

44°41,5′N, 014°23,6′E

G
 HHI: 100-17, MK6; 
BA: 202; IM: M24

KÖZÉPEN Szobor a 
kápolna előtt
LENT A csatorna és 
a város
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azonban átrendeződtek a hajózási útvonalak és 
járványok is tizedelték a lakosságot, emiatt ha-
mar elvesztette központi szerepét. 1771-ben egy 
erre járó itáliai utazó szerint már több ház állt a 
városban, mint amennyi lakosa volt.
 Séta közben felfigyelhetünk a sok köztéri szo-
borra, melyek a mai Osor jelképeivé váltak. 
 A Crest és Lošinjt összekötő hidat 5 napon-
ta kétszer, reggel 9-kor és délután 5-kor nyitják 
ki; a hajózóút 12 m széles, a vízmélység 2,5 m, 
elsőbbsége a dél felől érkező hajóknak van. 
Kikötni a déli rakpartnál lévő mólónál 6 lehet, itt áram- és vízcsatlakozást 
is találunk. Horgonyozni ugyanakkor közvetlenül a csatorna bejáratánál ti-
los – itt egy tengeralatti kábel húzódik –, viszont van néhány kikötőbója. A 
megközelítéskor – már korábban a csatornában – figyeljük a zöld és piros 
laterális bójákat!
 Ha észak felől érkezünk, a híd közelében 7 vagy a Bijar-öbölben 8 
(44°41,9′N, 014°23,6′E) lehet parthoz kötni; muringkötelek nincsenek, így hor-
gonyt kell használni. Innen minden fáradság nélkül besétálhatunk Osorba, 
de az öböl partján is érdemes megnézni a ferences-kolostor maradványa-
it 9. Kicsit távolabb, a Radiboj-öbölben a (44°41,8′N, 014°22,2′E) horgonyozha-
tunk, de a városnézéshez innen közel egy órányit kell gyalogolni.

R	 Adria	b	51554 Osor 1.	Specialitásuk a tonhal‑carpaccio és a brodetto nevű halétel.
R	 Osor	c	51554 Osor 28, tel: +385 51 237 135, e‑mail: ossero@ri.t‑com.hr.
R	 Bonifačić	51554 Osor 64, tel: +385 51 237 413, e‑mail: konoba.bonifacic@inet.hr, web: www.jazon.hr.
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45°09,1′N, 014°28,6′E

G
 HHI: 100-18, MK5–7;
BA: 2719; IM: M24

A horvát Adria legnagyobb szigete, magas parti sziklák, kisvárosok, stran-
dok, zöldellő dombok, a rijekai (B154) repülőtér, a legrégibb horvát nyelvem-
lék és az egyik legfinomabb horvát bor, a Žlahtina hazája.
 A hajósok számára Punat  (B176) 1 marinája jelenti a sziget középpontját, 
a több mint 800 férőhelyes kikötő ideális kiindulópont a környékbeli szige-
tek vagy éppen Isztria felfedezésére. 
 Krk szigetét 1430 méter hosszú híd 2 (45°14,8′N, 014°34,2′E) köti össze a kon-
tinenssel; a hidat 1980 -ban adták át és eredetileg Titoról nevezték el. Két 
nyílásának – a híd középen „megtámaszkodik”a kis Szt. Márk (Sv. Marko) 
-szigeten – szabad magassága 32 (nyugati) ill. 66 (keleti nyílás) méter, így 
alatta biztonságosan hajózhatunk. Ha autóval kelünk át rajta, a szárazföld-
ről a sziget felé haladva fizetnünk kell (30 kuna) – s főszezonban néha 
hosszú sor áll a fizetőkapunál.
 Krk (B174) 3, Punat (B176) és Vrbnik 4 (B178) mellett talán Baška 5 (44°58,1′N, 
014°45,6′E) a legismertebb település a szigeten. Közel 2 km hosszú, apróka-
vicsos strandja, a Vela Plaža – mely szerepel a világ legszebb strandjainak 
listáján – a fürdőzni vágyókat vonzza, de sokan jönnek ide a szűk, dombol-
dalra kúszó utcácskák vagy a közeli Jurandvorban talált glagolita nyelvem-
lék miatt is. Baškába ugyanakkor nem ideális jachttal érkezni: a mólónál 
sok a helyi csónak és a kompkikötő is túl közel van.
 Malinska 6 (45°07,5′N, 014°31,5′E) a part menti szórakozóhelyektől és az 
azokat látogató turistáktól hangos. Több száz méter hosszú strandján 
mindenki megtalálja a neki megfelelőt – homokos, betonozott és igazi 
„vad”, sziklás partszakaszok közül válogathatunk. A kis kikötőben néhány 
vendéghely vár minket, áram- és vízcsatlakozással. Malinskában minden 
évben júliusban rendezik meg a Malinskai Táncfesztivált – ilyenkor igazi 
karneváli hangulat uralkodik a kisvárosban.
 Omišalj 7 (45°12,6′N, 014°33,0′E) városa távolról nézve ideális úticélnak tűnik 
az öböl fölé emelkedő házaival és templomtornyával; sokat levonnak vi-
szont értékéből az öböl túloldalán álló olajtartályok és az oda kikötő tank-
hajók. Mindazonáltal szükség esetén jó színvonalú városi kikötőt találunk 
itt, mosdóhelyiségekkel, vízzel-villannyal, a parton éttermekkel. A városka 
főterén található a Szt. Ilona templom és a 12. századi román stílusú Szűz 
Mária templom, valamint egy 17. századi velencei loggia. Érdekesség, hogy 

A Kvarner legzöldebb szigete
Krk szigete

LENT A szigetre 
vezető híd

A sziget nehezen kimondha‑
tó neve illír eredetű; a kurik 
szóból kialakult név később 
Curicum, Curictae, majd 
Kark és Kerk formákat vett 
fel, ebből lett végül Krk. 
Régi térképeken Veglia 
néven láthatjuk, ennek ere‑
dete a Konstantin császár 
által a 10. században adott 
Vekla név.
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földkerülő útjának utolsó éjszakáját ebben a kikötőben töltötte 1987 
szeptemberében Fa Nándor és Gál József a Szent Jupát fedélzetén, és 
innen indultak opatijai (B150) végállomásuk felé. 
 A sziget szárazföld felé eső oldalán Klimnonál általában foglalt kikö-
tőt és néhány horgonyzóhelyet 8 (45°09,6′N, 014°37,0′E), a Risika alatt fekvő 
öbölben 9 (45°06,3′N, 014°39,9′E) kis kikötőmólót és horgonyzóhelyet (8 mé-
ter vízmélység) találunk; Vela Luka öblében a (44°58,9′N, 014°48,1′E) pedig 
étterem van, kis mólóval és horgonyzási lehetőséggel.
 A Cres ‑sziget (B166) felé eső délnyugati oldalon Krk városát és a 
valbiskai kompkikötőt elhagyva a Fuska melletti két öbölben b (45°02,3′N, 
014°28,4′E) vagy Glavotoknál c (45°05,8′N, 014°27,0′E) tudunk horgonyozni.
 Bár a tenger közelében, de hajóval nem jól megközelíthető helyen, 
Rudine mellett van a Bišerujka-cseppkőbarlang d, melyet 1859  -ben 
fedeztek fel. A barlang 110 méter hosszú, legmélyebb pontja 12 méter-
rel található a föld felszíne, 53 méterrel pedig a tenger szintje alatt.

A glagolita írás ószláv egy‑
házi betű‑ és írásrendszer, 
A legrégebbről ránk maradt 
glagolita nyelvemlék az 
1100‑as évekből származó 
Bašćanska ploča (Baškai 
tábla). A kőtáblát 1851‑ben 
találták meg a Baškától 
2 kilométerre található 
Jurandvorban, a Szt. Luca 
‑templomnál. Másolata ma 
is ott látható, az eredetijét 
Zágrábban őrzik. 
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A Frangepánok városa
Krk

45°01,5′N, 014°34,6′E

G
 HHI: 100-18, MK6; 
BA: 2719; IM: M24

Krk‑sziget (B172) fővárosának felfedezéséhez érdemes  Punatban (B176) kiköt-
ni és taxival vagy busszal megtenni a két település közötti pár kilométert. 
Krk városi kikötője meglehetősen kicsi, és a helyi csónakoktól, kiránduló - 
és halászhajóktól igen zsúfolt – a vendéghajóknak alig néhány hely jut a 
móló 1 két oldalán; s ha azok is elfogytak, marad a horgonyzás a kikötő 
közelében 2 3. A városi öböl legvégén van a benzinkút 4 – sokszor annyi 
halászhajó és csónak áll a part mellett, hogy alig vesszük észre; nagyobb 
hajóval különösen ügyesen kell manővereznünk, közben ügyelve az olykor 
csak 2 méteres vízmélységre.
 A város már a római kortól kezdve a sziget közigazgatási, vallási és 
kulturális központja volt; latin neve Curicum volt, míg a szigetet akkor 
Curictának hívták. A városfalat a 12. századtól kezdték építeni, a 16. 
században a velenceiek fejezték be. Ők a településnek (és a szigetnek 
is) a Veglia nevet adták. A város mai formájára a velencei uralom és a 
Frangepán  család volt a legnagyobb hatással. Szűk utcáiból, sikátoraiból 
még ma is sugárzik a középkori hangulat. A Frangepánok építették a ki-
kötő közelében álló és máig jó állapotban fennmaradt, négyszög alakú to-
ronnyal megerősített várat 5 is.
 A kikötőmólótól elindulva sétáljunk nyugat felé! Néhány étterem és ká-
vézó után egy ötszögletű tornyot, a tengeri bástyát 6 látjuk meg. Falában 
egy római sírkő maradványai vannak. Ha innen a parton sétálnánk tovább, 
nagy parkot, további kávézókat, piacot találunk. Ehelyett kövessük a vá-
rosfal vonalát, hogy a következő torony, a Kamplin-bástya alatti kapun 7 

Veglia 1839‑ben
„Másnap reggel, minthogy az erősben fúvó éjszakkeleti 
szél tovább indulásunkat úgy is gátolá, Vegliát, s kör‑
nyékét néztük meg. (…) A velencei provveditorék laka 
halomra dőlt, s külső falai kerítésül szolgálnak azon 
kertnek, mely ma, az egykori fényes teremnek helyét 
foglalja el; a kevély szárnyas oroszlánt egyszerű rep‑
kény takarja el ezeken; látszik azonban a város kelet‑
déli s nyugoti tornyain, mely utolsón, fennvan még a 
huszonnégyet mutató márvány óratábla is pusztulás‑
nak indult szinte az e torony közelében látható szónok 
vagy hirdető páholy s szerény magánlakká változott a 
hatalmas Frangepánok hajdani pompás kastélya. A 
székesegyház, ha neki a dús vegliai grófok egyikétől 
ajándékozott gazdagon aranyozott ezüst keresztet, 
s azon golyót, melyen a boldogságos Szűz s tizenkét 
apostol domborvésetben ábrázoltatnak, s mely Paolo 
di Magdeburgo művész készítménye, kivesszük, semmi 
figyelemreméltót nem mutat. Tőszomszédságában van 
e templomnak a püspöki lak, melynek nyugoti falai a 
lerombolt bástyákra építve, tengerböl emelkednek ki; 
s ha még egy puszta apáca monostort s templomot, a 
ferenciek kolostorát megemlítem, Vegliának minden 
nevezetességét felszámláltam.”
(Császár Ferenc: Utazás a quarnerói szigeteken, 1839)

KÖZÉPEN Halász-
hajók a kikötőben
LENT A város az 
öböl felől
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belépjünk az óvárosba. A torony belső oldalán 
szokatlan, 24 -es beosztású óra van. A téren – 
neve Vela placa, azaz Nagy tér – álló két kút a 
velencei időkből származik, erre utal a szárnyas 
oroszlánt ábrázoló dombormű is. Az óváros zeg-
zugos utcáin éttermeket, kávézókat, fagylaltozó-
kat és számtalan üzletet találunk. Séta közben 
hamar eljutunk a székesegyházig 8, melynek 
hagymakupolás tornya, tetején a trombitás ark-
angyallal Krk város jelképe is. A templom helyén 
eredetileg római fürdő, majd egy 5 -6. századi 
ókeresztény bazilika állt. Építése a 13. században kezdődött, mai formáját 
a 17. századra nyerte el. A román stíilusú bazilika belső terében 9-9 oszlop 
választja el a főhajót a két mellékhajótól; falai dísztelenek, csak a szentély 
két oldalán van egy-egy kép és a boltozatán egy freskó.
 A székesegyházzal szemben áll a Szt. Quirinus -templom 9, mely szin-
tén román stílusban épült; érdekessége, hogy ez az egyetlen kétszintes 
régi horvát egyházi épület. A két templom közötti boltíves átjárón először 
a barokk jellegű püspöki palotához, majd a Frangepán-várhoz jutunk el. 
Előtte a téren öt csonka oszlop áll.
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R	 Bacchus	51500 Krk, Josipa J. Strossmayera 3, tel: +385 51 222 002.
Y	 Gyógyszertár	51500 Krk, Vela placa 3, tel: +385 51 221 133.
I	Turistainformáció	51500 Krk, Obala hrv. mornarice, tel: +385 51 220 226, e‑mail: tz‑krk@hi.t‑com.hr, web: www.tz‑krk.hr.
H	 Kikötőkapitányság	51500 Krk, Trg bana Jelačića 1, tel: +385 51 221 380.
U	INA	benzinkút	4	45°01,4′N, 014°34,3′E, 51500 Krk, Šetalište Svetog Bernardina 8, tel: +385 51 221 130, web: www.ina.
hr, nyitva: H–P: 7–19 Sz–V: 7–13. Vízmélység: 2,2‑3,5 m.

FENT A hagyma-
kupolás torony 
a feltámadást 
hirdető trombitás  
arkangyallal
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Punat
Krk kapuja hajósoknak
Krk‑sziget (B172)  második legnépesebb településén, Punatban van az Adria 
egyik legrégebben működő s azóta az egyik legnagyobbra nőtt marinája. 
1964-ben kezdték építeni, először tíz kikötőhellyel rendelkezett, ma közel 
800 hajó tud itt kikötni. 
 A város is elsősorban a hajós turisták fogadására rendezkedett be, bár 
szállodáiba, apartmanjaiba sok „szárazföldi” vendég is érkezik. A turizmu-
son kívül a helyiek halászattal, hajóépítéssel, föld- és szőlőműveléssel, 
olívaolaj-termeléssel foglalkoznak, ez utóbbira különösen büszkék. Erről 
tanúskodnak a városkát körülvevő nagy olajfaültetvények és a lépten-nyo-
mon árult házi készítésű olaj. A város majdnem „félúton van” az Egyenlítő 
és az Északi sark között: a Stara Baška felé vezető úton tábla mutatja, hol 
húzódik a 45. szélességi kör.
 Punat bármely túrának jó kiindulási pontja vagy megállója: a szolgál-
tatások jók és a kikötőhelyek is kényelmesek. A város és a marina 1 egy 
nagy öböl, a Puntarska Draga keleti oldalán helyezkedik el. Az öböl bejá-
rata igen szűk, itt a bójákkal kijelölt hajózóút csak 2,5–3 m mély; a közeli 
strand és a nagy forgalom miatt nagyon óvatosan s szigorúan a bóják kö-
zött közlekedjünk! 
 A kikötő közvetlen közelében sok jó étterem van: érdemes legalább 
ezért egy sétát tenni a városkában. S ha már bent járunk, gyalogoljunk el 
az eredetileg a 18. században épült, majd többször átépített és bővített 
Szentháromság-templomhoz 2 és a Szt. Rókus (Sv. Rok) fogadalmi kápol-
nához 3. Séta közben a nyári melegben enyhülést adhatnak a parti sétány 

árnyas fái vagy a lépten-nyomon előforduló kávé-
zók, büfék napernyői.
 Nagyobb bevásárlásra célszerű Krkbe (B174) 
átmenni, de kisebb beszerzésekre rendelkezé-
sünkre áll akár a marinában levő bolt, akár a 
Punatban levő kis piac, üzletek, pékek.
 Autóval (vagy ha nem ez a túránk kiinduló-
pontja és nincs gépjárművünk, taxival) érde-
mes Krkbe vagy Vrbnikbe (B178) átruccanni egy 
városnézésre vagy vacsorára.

M	Marina	Punat	1 45°01,5′N, 014°37,4′E 51521 Punat, Puntica 7, tel: 
+385 51 654 111, e‑mail: marina‑punat@marina‑punat.hr, web: www.marina‑punat.hr, 
nyitva egész évben.	800 muringos kikötőhely (40 m hajóhosszig), 400 parti tárolóhely, 
10t daru, 50‑ és 100t travellift, hajósbolt, önkiszolgáló bolt, szerviz, mosoda.
R	Konoba	Sidro	4	51521 Punat, Obala 18, tel: +385 51 854 235, nyitva: H‑V 
12‑24.	Hangulatos étterem a parti sétányon, specialitásuk a friss hal, kagyló, rák.
R	 Antonio	étterme	5	51521 Punat, Obala 74, tel: +385 51 854 771, 
nyitva: H‑V 11‑24.	Egy másik kellemes étterem a part mellett, nagy terasszal, hal‑ és 
húsételekkel, pizzával.
R	 Marina	étterem	6	51521 Punat, Puntica 7, +385 51 654 380, H‑V: 
11‑23.	Legnagyobb előnye, hogy közel van; de ha egy rövid városi sétához sincs kedvünk, 
itt is kellemesen megvacsorázhatunk.
R	 Kanajt	étterem	7	51521 Punat, Kanajt 5 tel:+385 51 654 340, web: 
www.kanajt.hr, nyitva: H‑V 7‑13, 17‑24.	A második legközelebbi étterem a marinához, 
egy szálloda alsó szintjén.
P	Orvos	8	51521 Punat, Kljepina 6, tel: +385 51 854 848.
Y	 Gyógyszertár	9	51521 Punat, Pod Topol 2, tel: +385 51 854 011.
I	Turistainformáció	a	51521 Punat, Pod Topol 2, tel: +385 51 854 
860, e‑mail: info@tzpunat.hr, web: www.tzpunat.hr, nyitva: H‑P: 8‑15.
H	 Kikötőkapitányság	51521 Punat, Obala 86, tel: +385 51 854 065.

A kis sziget az öböl közepén
Indulás előtt vagy kikötés után látogassuk meg 
az öböl közepén levő Košljun‑szigetet b és a 
rajta álló ferences kolostort. A városi rakpart‑
ról c rendszeresen indulnak szervezett hajójá‑
ratok, idegenvezetővel. A dús növényzetű szige‑
ten már a 12. században bencések éltek, majd 
1447‑ben a Frangepánok a ferences rendnek 
adományozták a területet. A kolostor és a Szt. 
Bernát‑templom egy antik villa romjaira épült; 
a ferencesek felújították és azóta is működik, 
többek között egy több mint húszezer kötetes 
könyvtárat találunk benne. A szerzetesek napi 
tevékenységének jelentős részét a földműve‑
lés, a növények gondozása és természetesen 
a turisták fogadása teszi ki. Krk‑sziget hagyo‑
mányaihoz híven a 
glagolita írást évszá‑
zadokon keresztül 
megőrizték és hasz‑
nálták, a kolostor be‑
járatánál ma is ilyen 
írásjelekkel hirdetik 
jelszavukat: 
„Béke és jóság”.

45°01,6′N, 014°37,4′E

G
 HHI: 100-18, MK6; 
BA: 2719; IM: M24

A punati öbölben a 
kikötőn kívül több strand és 
vizisípálya is van.
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45°04,8′N, 014°40,4′E

G
 HHI: 100-18, MK7; 
BA: 2719; IM: M24

Krk gyöngyszeme
Vrbnik
A jellegzetes mediterrán városka Krk‑sziget (B172) keleti oldalán egy 48 méter 
magas szirtre épült, csodálatos rálátással a tengerre. Vrbnik a sziget egyik 
legrégebbi települése, az írások már 1100 körül említik. Első lakói földmű-
vesek, hajósok és halászok voltak; manapság kb. ezer lakosa van. Híres 
bortermelő vidék, szinte minden étterem a saját borát kínálja. Mára a tu-
risták egyik kedvenc üdülőhelye, több strandja van és népszerű a búvárok 
körében; a hajósok között viszont még kevésbé ismert.
 Vrbnik kikötője 1 a bórától teljesen védtelen és kicsi; a mólót a kirándu-
lóhajók gyakran elfoglalják. Kikötés után számítsunk egy rövid, de intenzív 
hegymászásra – a város ugyan nincs magasan, de az út elég meredek! Ha 
Punatban (B176) vagy Krk (B174) városában kötünk ki, onnan alig tíz perc az út 
taxival (van távolsági busz is, de csak nagyon ritkán jár). 
 Megérkezés után fedezzük fel a tipikus Frangepán-stílusjegyeket mu-
tató várost! A Frangepánoknak két épülete is volt a városban: az egyik a 
Hercegi Palota 2, amelyet 1841-ben iskolává alakítottak át; a másik a 
14. századi Baćin-palota 3. 
 A város legmagasabb pontján áll a 16. századi, gótikus stílusban épült 
Mária Mennybemenetele-templom 4. Az egyhajós templomot többször 
átépítették, jelenlegi formáját a 19. században nyerte el. A templom mel-
letti gyönyörű reneszánsz harangtorony 1527-ből való, az építés dátumát 
egy glagolita írásjelekkel vésett felirat őrzi a bejárat fölött. A torony Vrbnik 
szimbólumának is tekinthető; mind a tenger, mind a szárazföld felől cso-
dás, más várossal összetéveszthetetlen látványt nyújt.

A žlahtina 
A Vrbnička Žlahtina, Krk sziget híres 
szőlőfajtája kizárólag a vrbniki mezőn 
terem meg. Több mint 100 hektáron 
évente 120 vagon žlahtinát termelnek, 
amelyből 7–900 ezer palack száraz 
fehérbort, pezsgőt és párlatot állí‑
tanak elő.
A szőlőfajtát a 19. században 
hozták Krk szigetére, de Vrbnik 
környékére csak a két világhá‑
ború között került. A žlahtina bor 
neve a horvát zlahten mellék‑
névből ered, jelentése: nemes. 
A bor világossárga vagy szalma 
színű, aromája zsenge. Fehér 
húsokhoz, halételekhez, tenger 
gyümölcseihez vagy juhsajtok‑
hoz illik a legjobban. 
Ha megbízható termelőtől szár‑
mazó, valóban jó minőségű 
žlahtinát szeretnénk vásárol‑
ni, keressük a címkén a P.Z. 
Gospoja Toljanić, a Frajona vagy 
a Vinarija Katunar nevet.

KÖZÉPEN A város a 
tenger felől
LENT Szép kilátá-
sok… 
JOBBRA FENT A 
vrbniki kikötő 
nyáron…
JOBBRA KÖZÉPEN 
…és ősszel, bóra 
idején
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 A közelben találjuk a Josip Vitezić, Krk egyko-
ri püspöke által alapított könyvtárat. Az itt talál-
ható közel tízezer kötet egyik értékes darabja a 
szintén glagolita nyelven írt misekönyv 1642-ből. 
Vitezić mauzóleumát a főtér közelében, szobrát 
a gótikus stílusban épült Szt. János-templom 5 
mögött, a parkban találjuk.
 Sétálgassunk tovább a szűk, meredek utcá-
kon; feltétlenül keressük meg és „oldalazzunk 
át” a Klančić 6 nevű utcán, mely a világ egyik 
legkeskenyebb utcája a maga 50 centiméteré-
vel. Nézzünk le a szinte függőlegesen a tengerbe 
szakadó sziklafalakról, majd csillapítsuk éhsé-
günket és szomjunkat valamelyik étteremben. 
 A város körül több strandot is találunk, a köz-
ponthoz legközelebbi 7 csak pár perc gyalogút.

R	 Gospoja	8	51516 Vrbnik, Frankopanska 1, tel: +385 51 857 142, e‑mail: 
gospoja@vrbnik.net, nyitva: H‑P 10‑23, SZ‑V 12‑22.	
R	 Konoba	Luce	9	51516 Vrbnik, Braće Trinajstić 15, tel: +385 51 857 083, 
e‑mail: luce@vrbnik.net, web: www.konoba‑luce.hr, nyitva: H‑V 12‑24.	
R	 Nada	a	51516 Vrbnik, Glavaca 22, tel: +385 51 857 065, fax: +385 52 857 
205, e‑mail: nada@ri.t‑com.hr, web: www.nada‑vrbnik.hr.	
R	 Katunar	51516 Vrbnik, Sv. Nedjelje bb, tel: +385 51 857 393, e‑mail: info@
katunar.com, web: www.katunar.com.	
P	Orvos	51516 Vrbnik, Varoš, tel: +385 51 857 010.
I	Turistainformáció	51516 Vrbnik, Placa Vrbničkog statuta 4, tel: +385 
51 857 479, e‑mail: tz@vrbnik.net, web: www.vrbnik.hr.
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44°43,8′N, 014°44,8′E

G
 HHI: 100-17, 18, MK7, 9; 
BA: 202; IM: M24

Attól függően, hogy milyen irányból közelítünk felé, Rab két teljesen kü-
lönböző arcát mutatja: ha délkelet felől, a Velebit‑csatornából (B156) érkezünk 
vagy a csatornában hajózunk el a sziget és a szárazföld között, holdbéli 
tájat, a napsütésben a természetes színüknél is világosabbnak tűnő, me-
redeken emelkedő mészkősziklákat látunk belőle. Északnyugat felől – 
Cres (B166) vagy Krk (B172) irányából – jövet viszont lágyan ívelő alacsony dom-
bok és örökzöld növénykavalkád, közöttük rengeteg feketefenyő fogad.
 Ezt a kettősséget Rab domborzati viszonyai okozzák: a sziget hosszá-
ban, északnyugat-délkeleti irányban végighúzódó Kamenjak-hegyvonulat 
(bár magassága alapján ezek inkább csak dombok) megvédi a sziget többi 
részét a bórától, amitől az – elsősorban a délnyugati Kalifront-félsziget 1 – 
háborítatlanul zöldellhet.
 A sziget neve sokáig Arba – jelentése: zöld, erdős – volt, ezt első ismert 
lakói, az illír liburnok adták. Ezt az utánuk jövő görögök, majd a rómaiak 
is megtartották, később ez alakult át az olaszban használt Arbe alakra. A 
sziget fénykorában megkapta a „boldog” jelzőt, ez – Felix Arba – olvasható 
egy, feltehetőleg a 2-3. századból származó amforára vésett feliraton. Ilyen 
állandó jelzőt a tengerparton egyedül Salona kapott még. A rómaiak után 
a bizánciak kerültek hatalomra, majd horvát, velencei és osztrák–magyar 
uralom következett. Az első világháború után rövid ideig olasz fennhatóság 
alatt állt. A második világháború alatt olasz koncentrációs tábor működött 
Kamporban, ma emlék-temető áll a helyén.
 A sziget legnagyobb települése Rab (B184) 2 városa. Itt és Supetarska 
Dragában (B182) 3 működik marina, mindkettő az ACI kötelékébe tartozik. 
Előbbiben a kikötő a nyüzsgő város közepén van, utóbbi inkább az elha-
gyatottabb helyek kedvelőit vonzza. De a kikötőkön kívül néhány horgony-
zásra alkalmas öblöt is találunk: Sv. Mara 4 (44°46,8′N, 014°40,0′E) két egymás 
melletti öble 6 méteres, a Čifnata és Gožinka -öblök 5 (44°45,3′N, 014°42,6′E) 
pedig 4-5 méteres vízmélységgel várnak minket; utóbbiban egy étterem 
is van. A sziget délkeleti csúcsa közelében (nem messze a jablanaci komp 
kikötőjétől) pedig a Mag-öbölben 6 (44°43,3′N, 014°51,8′E) horgonyozhatunk.
 Rab-sziget északi oldalán, Lopar környékén is sok a horgonyzóhely, ám 
itt a part mentén sok zátony is van – a megközelítés előtt mindig alaposan 
tanulmányozzuk a térképet!

Rab szigete
A boldog sziget

LENT A sziget fő-
városa a dombok 
felől, alkonyatkor

Rab partjaival párhuzamo‑
san, tőle délnyugatra nyúlik 
el Dolin lakatlan szigete. 
A két sziget közötti szűk és 
védett csatornát kedvelik a 
fürdőzők – ha itt hajózunk, 
tartsuk meg a 6 csomós 
sebességkorlátozást és 
ügyeljünk az úszókra, kis 
csónakokra!
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„Az Adrián a legszebb sziget…
… az emberi kultúrának itt a legrégibb a földje, a legnagyobb históriával a múltban, a legtöbb természeti szépséggel 
a jelenben s a felvirágzás lehetőségének legtöbb tényezőjével a jövőre nézve. Hozzánk valamennyi dalmát sziget 
közül a legközelebb van. Mivel tehát minden ok megvan arra, hogy nagyon érdeklődjünk iránta – nem tudunk róla 
jóformán semmit. A sziget magaslatai észak felől védőfal gyanánt oltalmazzák a völgyeket a bóra ellen, dél felől 
pedig a sirokkó ellen. Ennek köszönhető, hogy a növényzet tekintetében Arbe, amely pedig hajóval csak néhány óra 
járásnyira van Fiumétól, a délszaki vidékek közé számítható. Örökzöld sziget, sok tekintetben tropikus növényzettel; 
egyik kolostorának kertjében datolyapálma díszlik a szabadban. Már februárban kezdődik a virágzás, márciusban 
már teljes pompájukban díszlenek az erdők és ligetek. A föld egy évben kétszer is teremne, ha volna, aki okosan 
művelné. De a sziget lakossága nem földmívelő nép. Nem is kell szántás‑vetéssel fáradnia, mert elég, ha mezőit 
öt‑hat évben felszántja és beveti lóherével. A lóherét évente hatszor lekaszálják és átviszik Lussinba, ahol igen 
drága pénzért eladhatják, mert ott nincs semmi takarmány (…). Virágzik még a szőlőművelés és a bortermelés; az 
arbei bornak nagyobb az ára (talán mert a tőkéjét több nap éri?), mint az isztriai boroknak és nagyobb a tisztasága, 
mint a többi dalmát boroké.” (Szabó László: Arbe, 1917)
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44°48,2′N, 014°43,4′E

G
 HHI: 100-18, MK7; 
BA: 202; IM: M24

Rab‑sziget csendes marinája
Supetarska Draga – olasz nevén Valle San Pietro – öble a magasból néz-
ve a legszebb: ilyenkor egyben látjuk az öböl bejáratának apró szigeteit, 
a fövenyes partokat, a zöld domboldalakat és a kék tengert. Ehhez a lát-
ványhoz persze nem kell repülőre szállnunk, megteszi egy kis gyaloglás a 
kikötés után, fel a dombtetőre, s onnan már a sziget másik oldalán lévő 
Lopart és a csatornán túl a Velebitek hatalmas hegyláncait is látjuk. 
 Az öböl különösen jól védett; kellemes, kiegyensúlyozott mikroklímája 
miatt sok madárfaj itt telel át.
 Az öböl és a városka nevét Szent Péterről (Sv. Petar, Supetar) kapta, 
ugyanezt a nevet viseli a település háromhajós, román stílusú bazilikája 1, 
melyet 1059-ben építettek. A templom mellett egykor bencés kolostor állt, 
de az a 16. században elpusztult. 
 Supetarska Dragát két részre osztja az öböl: az északi oldalán fekvő 
településrész neve Gornja (azaz Felső), a déli oldalon Donja (Alsó) Draga 
található. Az ACI Marina 2 Gornja Dragában van. Az utolsó móló vonalától 
keletre már sekély rész következik, így arrafelé már ne hajózzunk. Az öböl 
végében régen sólepárló-telep 3 volt, melynek nyomai ma is jól látszanak. 
A turizmus megjelenése előtt ez volt a helybeliek fő megélhetési forrása. 
 A marinával szemben lévő parton 4 magánházak, éttermek, panzi-
ók sorakoznak s szinte mindegyiknek saját mólója van. Ügyeljünk azon-
ban, mert itt a vízmélység helyenként alig 1-2 méter, így ha Supetarska 
Dragában nem az ACI Marinában akarunk kikötni, előtte tanulmányozzuk 
a vízmélységeket. 
 Kikötés helyett választhatjuk az öböl bejáratánál lévő szigetek – 
Maman, Srednjak vagy Sailovac – partjai mellett a horgonyzást is, de ez 
is gondos tervezést és odafigyelést igényel, mivel a szigetek környékén né-
hány zátony bújik meg.

Supetarska Draga

M	ACI	Marina	Supetarska	Draga	2	44°48,2′N, 014°43,4′E, 51280 Rab, Supetarska Draga, tel: +385 51 776 268, 
e‑mail: m.supdraga@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 52 / 60 EUR.	274 kikötőhely, 53 parti tároló.
R	 Galeb	51280 Supetarska Draga 457, tel: +385 51 776 248, e‑mail: galeb‑rab@net.hr, nyitva: H‑V: 11‑14; 17‑24.
R	 Pinia	51280 Supetarska Draga 448, tel: +385 51 776 205, e‑mail: vltomuli@inet.hr, web: www.pinia.hr.
R	 Belveder	51280 Rab, Supetarska Draga 223, tel: +385 51 776 162, e‑mail: belveder@belveder‑rab.com, web: www.
belveder‑rab.com.

LENT A kis szigetek 
az öböl bejára-
tánál

A Szt. Péter‑bazilika arányai 
egészen érdekesek: meg‑
lepően magas és karcsú 
a főhajó; hozzá képest 
pedig feltűnően vaskos, 
bástyaszerű a harangto‑
rony. A benne lévő egyik 
harang 1299‑ben, a másik 
1593‑ban készült.
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A börtönszigetek
Rab‑sziget északi végénél, Supetarska Dragától 
néhány mérföldre van két sziget, melyek nevét több 
évtizeden keresztül félve ejtették ki: a titói időkben 
Grgur és Goli is börtönsziget volt.
Miután 1949‑ben Tito szakított Moszkvával, hatá‑
rozottan és kegyetlenül leszámolt vélt és valós bel‑
ső ellenségeivel. Goli otok, egy akkor még teljesen 
kopár, csak birkák legeltetésére használt sziget lett 
az a hely, ahova először 1949 nyarán szállítottak 
mintegy 1200 politikai elítéltet. Külön férfi és női 
lágereket létesítettek, a szomszédos Grgur szigeten 
női börtön volt. A becslések szerint 1949 és 1956 
között 20‑30 ezren raboskodtak a szigeteken, em‑
bertelen körülmények között – az őrök kegyetlenke‑
dése mellett nyáron a hőség és a szárazság, télen a 
süvítő bóra volt a leggyötrőbb. A börtönépületeket 
is a rabokkal építtették, az egyik falra festett jelszó 
még ma is látható: „Mi gradimo otok, otok gradi 
naš. Živio Tito!”, azaz magyarul: „Mi építjük a szige‑
tet, a sziget épít minket. Éljen Tito!”.
A szigetek és a büntetőtáborok maradványai ma 
szabadon látogathatók. Rabról kirándulóhajók is 
közlekednek, de a szigetek kis kikötőiben jachtról 
is partra szállhatunk.

250 m

N



184 | Tájak, szigetek, kikötők

A tornyok és templomok városa
Rab
Egy július-augusztusi nyári estén a magyar és a német szavakon kívül szin-
te nem is hallunk mást Rab város utcáin: Rab‑sziget (B180) soktornyú fővá-
rosa a szárazföldről is könnyen megközelíthető, így főszezonban rengeteg 
turista keresi fel. Hajóval is sokan érkeznek ide, a minden igényt kielégítő 
ACI Marinától 1 alig tíz perc séta az óváros. De nagy a turistahajók for-
galma is: a kompkikötő 2 után a városi rakpartot 3 végig ők foglalják el; 
kikötőhelyet itt szinte biztosan nem találunk.
 Rab tipikus középkori város; óvárosát néhol több méter vastag, jó ál-
lapotban megmaradt városfal veszi körül. Kezdjük a város felfedezését a 
lépcsősorban végződő Szt. Kristóf téren 4 ! Az óvároson hosszában három 
párhuzamos utca – a Gornja (felső), Srednja (középső) és a Donja (alsó) 
– vezet végig. A felső utca végéről, a Szt. Kristóf-kápolnától (ma múzeum 
működik benne) mi magunk is elkészíthetjük Rab négy tornyáról a fényké-
pet. A kápolna mögött, már a falakon kívül nagy liget kezdődik: a 16 hektá-
ros Komrčar-parkban 5 még a nyári melegben is kellemes sétát tehetünk.
 A félsziget csúcsa felé indulva előbb a 6. századi Szt. János 
(Sv. Ivan)-bazilika 6 romos épületét, majd a 13. században épült Szent 
Kereszt (Sv. Križ)-templomot 7 látjuk meg. Előbbinek a harangtornya 
teljesen épen áll, a kilátásért érdemes megmászni a négy emeletet! 
Hagymakupolás harangtornyával a Szt. Jusztina (Sv. Justina)-templom 8 
1672-ben emelt épülete következik. Már egészen közel a parthoz áll a 
Szt. András (Sv. Andrije) ferences kolostor temploma 9. Az eredetileg ro-
mán stílusú templomot a barokk korban átépítették; csupán ablaktalan 

harangtornya őrzi az eredeti stílusjegyeket. A 
Szűz Mária-székesegyház a a 11. században 
épült, majd a 13-14. században bővítették, de 
szentélye az 1177-es felszentelése óta erede-
ti állapotát őrzi. A székesegyház kincstárában 
tartják a város védőszentje, Szt. Kristóf ereklyé-
it, amit 923 körül ajándékozott Rabnak a kons-
tantinápolyi pátriárka. A bazilika négyemeletes 
harangtornya minden szintjén az előzőnél eggyel 
több ikerablak van. 
 A város világi központja a Trg Municipium 
Arba, amelyet nyáron a kávézók napernyői borí-
tanak be. A téren áll a Rektorpalota b 13. szá-
zadi épülete és a városi harangtorony c, mely 
az egykori Tengeri kapu fölött emelkedik. Innen 
a Sredjna utcán térjünk vissza sétánk kiindu-
lópontjához; ennek végén áll a 16. századi 
Szt. Antal-templom d.

44°45,3′N, 014°45,9′E

G
 HHI: 100-18, MK7; 
BA: 202; IM: M24

M	ACI	Marina	Rab	1	51280 Rab, Banjol bb, tel: +385 51 724 023, 
e‑mail: m.rab@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: április 15‑november 1., 
ár: 52 / 60 EUR.	142 kikötőhely.
P	Orvos	51280 Rab, Banjol 20, tel: +385 51 724 109.
Y	 Gyógyszertár	51280 Rab, Srednja ulica 15, tel: +385 51 725 153.
I	Turistainformáció	51280 Rab, Trg m. Arba 8, tel: +385 51 724 064, 
e‑mail: tzg‑raba@ri.t‑com.hr, web: www.tzg‑rab.hr.
H	 Kikötőkapitányság	51280 Rab, Trg m. Arba 1, tel: +385 51 725 419.
U	 INA	benzinkút	0	44°45,5′N, 014°45,7′E, 51280 Rab, Banjol 103, tel: 
+385 51 724 142, web: www.ina.hr, nyitva: 7–19. Vízmélység: 2,5 m.

KÖZÉPEN A város 
jelképe, az óváros 
négy tornya
LENT Az óváros a 
magasból
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44°26,2′N, 014°57,8′E

G
 HHI: 100-17, 19, MK9, 10;
BA: 202, 515; IM: M24

Pag nagy eséllyel szállna ringbe az Adria Legkopárabb Szigete címért. Bár 
több bővízű forrása is van, a Velebitekről lezúduló és a szigeten átrohanó 
bóra megteszi hatását: termőföld nem maradt, csak köves, sziklás talaj, 
melyen ritkás, szúrós aljnövényzet, elsősorban a tüskés macchia él meg. 
Ez viszont a birkák kedvenc tápláléka, s ennek köszönhető a sziget három 
védjegye közül kettő: maga a bárány (sült formájában) és a tejéből készült 
sajt, a Paški sir (szó szerint: pagi sajt).
 A szigetre száraz lábbal (kerékkel) is átjuthatunk a hídon 1 (44°19,5′N, 
015°15,5′E) át, feltéve, hogy éppen nem tombol a bóra (ilyenkor alatta átha-
józni sem tanácsos). Komp is közlekedik éjjel-nappal, Prizna és Žigljen 2 
között; a délszláv háború idején, a felrobbantott Maslenica-híd helyett is 
ezen, majd a pagi hídon keresztül lehetett eljutni Dalmácia déli részeibe.
 A híd a Ljubačka Vrata fölött húzódik, mely a Velebit‑csatorna (B156) déli 
kijárata a tenger felé. Mivel a csatorna innen jól védhető s a teljes part 
menti hajózás ellenőrizhető volt, a középkorban ide erődítményt építettek, 
melynek romjai ma is láthatók. A sziget már korábban is lakott volt, neve 
a római korban – a falu jelentésű – Pagus volt. A 15-16. századtól a ton-
hal-halászat és a sólepárlás vált a két legfontosabb megélhetési forrássá, 
s ezek máig megmaradtak, bár a turizmus azóta az élre tört.
 Pag szárazföld felé eső partvonala kis öblökkel sűrűn csipkézett, de 
nyugodt horgonyzásra kevés alkalmas van. A sziget változatos alakja, 
a sok kisebb-nagyobb öböl miatt Pag partvonala a leghosszabb – kö-
zel 270 km – a horvát szigetek között, holott területét tekintve Krk (B172), 

Cres (B166), Brač (B294) és Hvar (B302) után csak az 
ötödik. A sziget nyugati partvonala – különösen 
az északi részen, ahol Rab‑sziget (B180) védelmet  
nyújt a bórától – már kevésbé kopár; a szürkét 
és a homokszínt olykor zöld foltok, olajfalige-
tek, kisebb erdők váltják fel. Lun falucska mel-
lett még botanikus kert is van; sajnos a közeli 
Tovarnele 3 kikötője nagyon kicsi, s nem sokkal 
jobb a helyzet a délebbre eső Jakišnicában 4 
sem. Pag partjainál a Šimuni (B191) 5 ACI Marina, 
illetve Novalja (B190) 6 vagy Pag (B192) 7 városi  
mólóján kívül igazán jó kikötőhely nincs, így 
máshol a horgonyzást kell választanunk. 
 A szárazföld felőli partnál Svetojanj öblében 
8 (44°36,2′N, 014°54,7′E) dobhatunk horgonyt, de ez 
az öböl sem védett a bórától. A Pagi-öböl észa-
ki csücskében lévő Časka 9 (44°32,7′N, 014°55,4′E) 
előtti tengerrész már nagyobb védelmet nyújt a 
széltől és hullámzástól; a települést a római kor-
ban Cissának hívták (ekkor egy ideig az egész 
szigetnek is ez volt a neve), kikötőjét földrengés 
pusztította el a 4. században. Egy hosszú öböl 
végében van Dinjiška a (44°21,4′N, 015°11,1′E), ahol 
a nyaralóktól zsúfolt partok előtt horgonyozha-
tunk. Nem tévesztendő össze a Punat (B176) mel-
letti kis szigettel Košljun b (44°23,8′N, 015°04,2′E) 
falucska; mólója valószínűleg foglalt, de hor-
gonyzóhelynek elfogadható.

A partja is csipkés
Pag szigete

KÖZÉPEN Alkony a 
sólepárlóknál
LENT A pagi híd 
védőszentjének 
oltára, háttérben 
a Velebitek

A Pagi‑öbölben jegyezték 
fel a horvát tonhalászat 
eddigi legnagyobb fogását: 
1911‑ben egy nap altt 
45 tonnányi hal került a 
hálókba.
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Pag legendája
A legenda szerint Caska városa valamikor gazdag és gyönyörű volt. Lakói mind gazdagok voltak és gazdagságuk az 
idő múlásával nőttön‑nőtt. De ahogy a vagyonuk nőtt, úgy távolodtak el Caska polgárai Istentől és kezdtek el bál‑
ványokat tisztelni. Isten látta ezt, és megharagudott érte. Eldöntötte, hogy megbünteti a várost. Egy angyalt küldött 
a földre, aki mindenhol csak bűnt és romlottságot látott. Elért egy kerthez, ahol két nővért talált: Bonát és Malát. 
Bona behívta az angyalt a házukba, de Mala nem látta őt szívesen. Az angyal részletesen kifaggatta Bonát, és látta, 
hogy a többi caskai polgárral ellentétben ő jó ember. Arra utasította, hogy másnap reggel hagyja el a várost. Bona 
engedelmeskedett, egy szamárra ült és déli irányban elhagyta Caskát. Amikor már jó messze volt a várostól, a napot 
hirtelen vastag, sötét felhők takarták el és a levegő felforrósodott. Egy óriási tűzgolyó hullt alá az égből és elpusz‑
tította a bűnös várost. Bona köszönettel imádkozott Istenhez, hogy megmentette őt, aztán továbbindult, ahogyan 
az angyal parancsolta. Mikor már nagyon fáradt volt, megállt hogy pihenjen egy kicsit. Az angyal ezt látva leszállt az 
égből, és megérintett egy követ, amiből érintése nyomán forrás fakadt. Ivás közben Bona megpillantott egy juhászt, 
aki a nyáját legeltette. Szerelembe estek és később  Bona kilenc gyermeket hozott a világra, akik megalapították 
Pag városát. A kis patak pedig még ma is ott folydogál csendesen a legelőn keresztül a tenger felé.
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A pagi csipke
A csipkét – mely horvátul čipka – a reneszánsz időkben, 
Velencében találták fel. Pagra is innen került el a készíté‑
sének hagyománya; először a különböző ruhadarabokat, 
kendőket díszítették vele, majd az abroszok, oltárterítők, 
zsebkendők, lepedők széleire is csipkét hímeztek. 
Elkészítéséhez tű, cérna, kézügyesség, jó szem kell – és 
rengeteg idő. 
A pagi csipkét a világgal először Frane Bulić archeológus, 
Salona romjainak feltárója ismertette meg, aki 1880‑ban 
kiállítást rendezett. 1906‑ban csipkekészítő iskolát is ala‑
pítottak, innen eredeztethetők a ma használt jellegzetes 
geometrikus minták. Igazi hírnévre az osztrák írónő, Natalie 
Bruck‑Auffenberg 1910‑ben megjelent, Dalmácia népmű‑
vészetéről szóló könyve után tett szert.
Az iskola a második világháború végéig működött, de nap‑
jainkban újra megnyitotta kapuit. Így esély van arra, hogy 
a hagyomány fennmaradjon és a pagi kapuk előtt ülő csip‑
kekészítő nénik újabb generációi készítsenek értékes és 
autentikus ajándéktárgyakat az idelátogatóknak. 

A SZEMKÖZTI OLDALON Eladó a csipke!
FENT Pagi népviseletben
KÖZÉPEN Csipkés főkötő
LENT Csipkekészítő asszonyok a 20. század elején
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44°33,3′N, 014°52,8′E

G
 HHI: 100-19, MK9; 
BA: 202; IM: M24

Pag‑sziget nyaralóközpontja
Novalja
Novalja Pag‑sziget (B186) második legnagyobb települése. A városra és kör-
nyékére nyáron általában kitehetnék a „Megtelt” táblát, hiszen rengeteg 
nyaraló keresi föl. A település felkészült a fogadásukra, a parton sok kávé-
zó, étterem, ajándékbolt sorakozik, így ha itt kötünk ki, biztosan könnyen 
találunk vacsorázóhelyet. A kikötéssel viszont lehetnek problémáink, mert 
a rakpart gyakran zsúfolt, a vendégeknek csak néhány hely és bója van a 
benzinkút 1 előtt. A benzinkút megközelítése sem könnyű nagyobb hajók-
kal, és a csekély vízmélységre is figyelni kell.
 Novalja a római időkben Novalia néven katonai tábor és a közeli Cissa 
külső kikötője volt. A rómaiak építették azt a föld alatti vízvezetéket is, 
melynek maradványait a 19. században tárták fel. A temetőben található 
kora keresztény templom romjai mellett még egy igazi látványosságot nyújt 
a város: a város központjában álló Szűzanya-templomot 2. A templom egy 
ókeresztény és egy középkori bazilika alapjaira épült a 17. században; a 
korábbi padlómozaik részlete még ma is látható benne.

R	 Liburnija	53291 Novalja, Trg loža 9, tel: +385 53 661 328.
P	Orvos	53291 Novalja, Braće Radića, tel: +385 53 661 367.
Y	 Gyógyszertár	53291 Novalja, Dalmatinska 1, tel: +385 53 661 370.
I	Turistainformáció	53291 Novalja, Trg Briščić 1, tel: +385 53 661 404, e‑mail: info@tz‑novalja.hr, web: www.tz‑novalja.hr.
H	 Kikötőkapitányság	53291 Novalja, Ul. Kralja Tomzislava 1, tel: +385 53 661 301.
U	 INA	benzinkút	1	44°33,4′N, 014°52,9′E, 53291 Novalja, Obala kneza Domagoja 2, tel: +385 53 662 263, web: www.ina.
hr, nyitva: H‑P: 7‑13 Sz‑V: zárva. Vízmélység: 1,5 m.
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A kőből faragott, 1042 mé‑
ter hosszú római vízvezeték 
átmérője kb. 60 cm volt, és 
kilenc föld fölötti nyílással 
rendelkezett.
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44°28,0′N, 014°57,4′E

G
 HHI: 100-17, 19, MK9; 
BA: 202; IM: M24

Šimuninak sincsenek középkori templomai vagy sokat fotózott látványos-
ságai; marinája viszont kedvelt kikötőhely. Bár nyaranta kempingjét, ten-
gerpartját sokan felkeresik, a település mégis meg tudta őrizni nyugalmát, 
a sehova-sem-sietünk mediterrán érzését. Az ACI Marina 1 az öböl belse-
jében van, a kikötőhelyek a délnyugati parton húzódnak végig. Bár az öböl 
belseje (az északnyugatias szelek kivételével) szélvédett, a bejárata nem, 
erős bóra vagy jugó esetén nehéz a be- és a kijutás. 
 A belső kikötőhelyek az állandó bérlőké, a vendég-vitorlások általában 
a rakpart külső részén 2 kapnak helyet, így készüljünk jó 10–15 perces 
sétaútra, ha a marina éttermét, kis boltját, recepcióját vagy egyéb helyisé-
geit 3 akarjuk felkeresni. 
 Még hosszabb a séta, ha a kis faluba szeretnénk bejutni, mert ilyen-
kor a teljes öblöt meg kell kerülni, majd felkaptatni a kocsiútig. A faluban 
boltot és néhány éttermet találunk; a hegyoldalban pedig rengeteg sziklát, 
a sziklák között a szárazságot, napot, szelet tűrő gyér növényzetet, gyö-
nyörű kilátást az öbölre, valamint rengeteg legelésző birkát. Ne csodálkoz-
zunk, ha reggel a hajón birkabégetésre ébredünk! De a birkabégetés mel-
lett avagy helyett ébredhetünk dudaszóra is: az élelmes helyi zöldséges 
ugyanis kisteherautójával néha megjelenik a parton, így a napi friss zöld-
ségért-gyümölcsért szinte ki sem kell lépnünk a hajóról. Érdemes átsétálni 
vagy átevezni reggel az öböl marinával szemközti partjára, ahol ha szeren-
csénk van (és a helyi halászoknak is az volt) közvetlenül a halászcsónak-
ból vásárolhatjuk meg az aznapi, garantáltan friss vacsorának valót.

Marina, kopár hegyoldal és birkák
Šimuni

M	ACI	Marina	Šimuni	1	23251 Kolan, Šimuni bb, tel: +385 23 697 457, 
e‑mail: m.simuni@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 52 
/ 55 EUR. 200 kikötőhely, 70 parti tároló, szerviz, étterem, kis bolt.
R	 Marina	3	23251 Kolan, Šimuni bb, tel: +385 23 698 024.	Bár az étlap nem 
túl változatos, az ételek finomak – s nem kell messzire menni.
R Villa	Olea 4 23251 Kolan, Šimuni 101, tel: +385 23 697 439, e‑mail: info@
villaolea.hr, web: www.villaolea.hr, nyitva: H‑V: 9‑23. Elsősorban pizzéria, de hús‑ és 
halételeket is kínálnak.
R	 Šjor	Bepo	5	23251 Kolan, Šimuni 49, tel: +385 98 939 9533.
R	 Mali	Raj	6	23251 Kolan, Šimuni bb, tel: +385 23 697 441. A kemping 
étterme – jó 2 km séta a marinából.
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KÖZÉPEN Az öböl a 
hegyoldalról
LENT Legelésző 
birkák

A település alapítója és név‑
adója állítólag egy Šimun 
Fabijanić nevű úriember.  
Akár így van, akár nem, 
annyi bizonyos, hogy a falu‑
beliek közül sokak családi 
neve Fabijanić.
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Szűk utcák, kis kikötő
Pag‑sziget (B186) fővárosáig hosszú hajóút vezet. A sziget északi csú-
csától közel 20, a déli oldalon lévő hídtól pedig 12 mérföldet kell a 
Velebit‑csatornát (B156) övező magas hegyek között megtennünk, hogy befus-
sunk a város védett öblébe.
 Kikötőhelyeket az öböl déli végében 1, közvetlenül a kis hídnál talá-
lunk; van néhány muringkötél, vagy oldalunkkal a part mellé köthetünk. 
Megközelítéskor a zöld bóják szigorúan a jobb oldalunkon legyenek – tőlük 
nyugat felé sekély, gyakran alig 1 méteres csak a víz! A kikötőben áram- és 
vízcsatlakozás van. Kisebb hajóval a rakpartról nyíló öbölben 2 is kiköthe-
tünk, ha a helyi csónakoktól van hely.
 Pag a 12. században lett a sziget központja, de a város eredetileg mai 
helyétől 3 kilométerre délre épült fel. A tatárjárás után IV. Béla egy idő-
re itt húzódott meg, ezért hálából 1244-ben Pag megkapta a szabad ki-
rályi város címet. Zadar (B230) és Rab (B180) urai folytonos harcokat vívtak a 
város birtoklásáért; 1393-ban a zadariak fölégették a várost. Pag újjáépí-
tése az új helyen 1443-ban kezdődött, a terveket Juraj Dalmatinac, a kor 
leghíresebb dalmát építésze készítette. A kor szokásainak megfelelően fal-
lal körülvett, szűk, egymásra merőleges utcákból álló városmagot alkotott.
 Induljunk el a kikötőtől valamelyik utcán a városközpont felé! 
Hamarosan eljutunk IV. Petar Krešimir királyról elnevezett a főtérre, ahol a 
Mária Mennybemenetele-plébániatemplom 3 gótikus épülete áll; harang-
tornya inkább bástyaként, mint templomtoronyként hat. A templom építé-
sét még Dalmatinac kezdte, de csak halála után jó 50 évvel fejezték be. A 

44°26,7′N, 015°03,1′E

G
 HHI: 100-19, MK10; 
BA: 202; IM: M24

Pag

Sajt és bárány
A pagi sajt az alapanyagukat 
„előállító” juhoktól, egészen 
pontosan az ő élőhelyüktől 
különleges: a Velebitekről 
lezúduló bóra fölkavarja a 
tengert és sós párával lepi be 
a domboldalakat. Az aromás 
olajokkal teli s a szél által 
„megsózott” aljnövényzetet aztán a birkák lelegelik s 
ettől lesz a húsuknak és tejüknek s így a belőle készült 
sajtnak utánozhatatlan íze. A friss sajtot a tél utolsó, a 
tavasz első hónapjaiban szerezhetjük be. A fiatal sajt 
sokkal puhább és könnyebb az érettnél; az utóbbi jól 
reszelhető. A pagi sajtot nem kell hűtőszekrénybe ten‑
ni, elegendő jól beolajozottan, vászonba tekerve sötét, 
száraz és szellős helyen tárolni.
Vannak persze olyan tagjai is a pagi birka‑közösségnek, 
akik már nem érik meg, hogy sajt‑alapanyagot termel‑
jenek: már bárányként az asztalra kerülnek. Húsuk már 
ekkorra átitatódik a sós olajokkal, így különösen ízletes 
étel készül belőlük.
Igazi helyi lakoma, ha előételnek pagi sajtot – kiegészít‑
ve szárított sonkával, azaz pršut‑tal –, majd utána pagi 
báránysültet eszünk.

LENT A székesegy-
ház főtérre néző 
homlokzata
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főtéren találjuk még a szintén Dalmatinac által 
megkezdett Hercegi palotát, melynek földszintje 
egykor a városi börtön volt. A mellette álló befe-
jezetlen épület a Püspöki palota.
 Ha a főtéren a tengernek háttal állunk, 
bármerre indulunk, egy templomhoz jutunk. 
Bal felé a Szt. Margit-kolostor és a zömök Szt. 
Benedek-templom 4, jobb felé a 16. századi 
Szt. Ferenc-templom 5; egyenesen elindulva pe-
dig az apró, reneszánsz Szt. György-templom 6 
lehet úticélunk. Ez utóbbi a volt Szárazföldi kapu 
szomszédságában áll, északi homlokzata és ha-
rangtornya egykor a városfalhoz kapcsolódott. 
 A kikötőbe visszatérve sétáljunk el a kis gya-
logoshídig 7! Délkelet felé, túl a két közúti hídon 
láthatjuk a sólepárló-telepeket, melyek évszá-
zadok óta Pag gazdaságának egyik alapját képe-
zik; a parton ma is nagy sóüzem működik. Az egykor sóraktárnak használt 
épületek 8 ma már részben más célt szolgálnak; van, amelyikben nyaran-
ta hangos diszkó működik.
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R	 Smokva	23250 Pag, Golija bb, tel: +385 23 611 095.
R	 Bile	23250 Pag, Jurija Dalmatinca 35, tel: +385 23 611 127.
P	Orvos	23250 Pag, Prosika bb, tel: +385 23 611 006.
Y	 Gyógyszertár	23250 Pag, Stjepana Radića bb, tel: +385 23 611 043.
I	Turistainformáció	23250 Pag, Trg Petra Krešimira IV, tel: +385 23 611 286, e‑mail: tic@tzgpag.hr, web: www.tzgpag.hr.
H	 Kikötőkapitányság	23250 Pag, Šetalište V. Nazora 7, tel: +385 23 611 023.

FENT Az óváros és 
az öböl látképe 
déli irányból
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Az Osornál (B170) egy emberkéz alkotta csatornával Crestől (B166) elválasztott 
szigetet sűrű erdők borítják – egy része természetvédelmi terület. A régé-
szeti leletek szerint Lošinj már a kőkorszakban lakott volt. A középkortól 
kezdve a lakosság megélhetését elsősorban a hajózás és a hajóépítés je-
lentette: a 18. századra már közel száz vitorlásuk járta az Adriát és a távo-
labbi vizeket, az igazi fénykort pedig az 1800-as évek második felére érték 
el a lošinji hajósok. A sziget legnagyobb települése ekkor Veli Lošinj (B200) 
volt, Mali Lošinj (B198) védett öblében pedig nagy hajógyár működött. A hajós-
mesterséget nemcsak gyakorolták, de oktatták is: 1780-ban tengerészeti 
iskolát alapítottak. A gőzhajókkal azonban már nem tudták fölvenni a ver-
senyt a lošinji vitorlások, így a 19. század végétől kezdve a sziget gazda-
sága egyre jobban az idegenforgalomra épült. A sziget nyolcezer állandó 
lakosának többsége ma is a turisták fogadásából, vendéglátásból él, bár 
Mali Lošinjban még működik a hajójavító üzem és a halászat is jelentős. 
Érdekesség, hogy hajón kívül repülővel is érkezhetünk: az Artaturi-öböltől 
nyugatra kis repülőtér 1 van, betonozott kifutópályával.
 Mali és Veli Lošinj mellett nagyobb település még Nerezine (44°39,7′N, 
014°24,0′E), ahol kis városi kikötőt 2 találunk – bár tulajdonosai marinának 
nevezik, csak néhány hajónak van itt hely. A várostól északra benzin-
kút 3 (44°40,4′N, 014°23,8′E) működik. 
 Ha Nerezinétől hajózunk Osor felé, tapasztaljuk, hogy a Cres és Lošinj 
szigetek közötti csatornában a hajózóút mennyire leszűkül: a városhoz kö-
zeledve zöld és piros bóják sora jelöli ki a biztonságos vízmélységet.
 A sziget északi oldalán kedvelt horgonyzóhely a Radiboj-öböl 4 (44°41,8′N, 
014°22,2′E), az öböl végében a víz alatt itt egy hajóroncs fekszik.
 Ugyancsak sokan keresik fel az Artaturi-öblöt 5 (44°34,3′N, 014°24,5′E), itt a 
parton több étterem is vár minket; a kis mólónál csak egy-két hely van, de 
az öböl horgonyzásra ideális.
 Lošinj déli részén szinte egymást érik a horgonyzóöblök: az általunk 
ajánlott Krivica 6 (44°29,9′N, 014°29,6′E) és Balvanida 7 (44°29,5′N, 014°30,0′E) öblök 
mellett tőlük északra és délre is találunk még éjszakai tartózkodásra is 
alkalmas helyeket. Ne akarjunk azonban a sziget fővárosának közelében 
lévő Čikat-öbölbe 8 betérni, itt ugyanis tilos a horgonyzás. Ugyancsak le-
zárt terület a Mali Lošinj öblének északi része 9.

A hajózás egykori fellegvára
44°33,4′N, 014°25,3′E

G
 HHI: 100-17, MK6, 8; 
BA: 202; IM: M24

Lošinj szigete

Az Észak‑Adrián a Lošinj 
környéki vizekben él az 
adriai palackorrú delfin‑po‑
puláció közel egyharmada, 
körülbelül 100 egyed. 
Kifejezetten e faj védelmé‑
ben jelölték ki 2006‑ban, 
Lošinj és Cres szigetektől 
nyugatra a Földközi‑tenger 
első delfinrezervátumát, 
amely 526 négyzetkilométe‑
rével egyben a horvát vizek 
legnagyobb tengeri védett 
területe.

LENT A sziget lát-
képe Mali Lošinj 
felől
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Uszonyok a vízben
Kevés dolog bolydítja föl jobban az életet a hajón, mint ami‑
kor felhangzik a kiáltás: „Delfin!”. Ennek hatására mindenki 
szalad a kabinjába a fényképezőgépért, és ha szerencsénk 
van, a hajó közelében úszkáló tengeri emlősök egy‑egy na‑
gyobb ugrással is megjutalmaznak bennünket. Persze akkor 
is ugyanolyan örömmel fogadjuk őket, ha csak a hátukat és 
uszonyaikat látjuk kiemelkedni a vízből.
Delfinek felbukkanására bárhol és bármikor számíthatunk: 
rekkenő hőségben, nyugodt vízen ugyanúgy, mint hűvösebb 
időben vagy éppen viharban; a nyílt tengeren vagy a szigetek 
között. Sokszor a legváratlanabb időben és helyen tűnnek 
fel – de mindig és mindenkinek mosolyt csalnak az arcára.

A	palackorrú	delfin
Az Adriai‑tengerben legnagyobb számban előforduló delfin‑
faj a palackorrú delfin (Tursiops truncatus); becslések szerint 
kb. 200 példány él itt. A felnőtt példányok általában 2 méter 
hosszúak, de a legnagyobbak akár 4 méteresre is megnőhet‑
nek, súlyuk ilyenkor eléri a 400 kilogrammot. Gyorsan, akár 
40 km/h sebességgel is képesek úszni. Természetes körül‑
mények között a nőstények kb. 40, míg a hímek kb. 30 évig 
élnek. A delfin emlősállat, a nőstény 11–12 hónapos vem‑
hesség után egyetlen utódot hoz világra. A delfin társas lény, 
a hajók közelében is általában csapatostól bukkannak fel. 
Fejlett navigációs képességekkel rendelkeznek: ultrahangot 
bocsájtanak ki, és annak visszaverődése alapján tájékozód‑
nak, illetve így cserkészik be halászzsákmányukat is.

Veszélyben
Annak ellenére, hogy az Adriában a delfineknek nincs termé‑
szetes ellenségük, mégis komoly veszélynek vannak kitéve s 
számuk folyamatosan csökken. Egyes kutatások szerint az 
utóbbi 15 évben 40%‑kal lettek kevesebben, annak ellenére, 
hogy Horvátországban a delfin védett állat.
A delfinek pusztulásának okai bennünk, emberekben kere‑
sendők. A túlzott mértékű halászat miatt egyre több energi‑
ájukat emészti fel a táplálékkeresés, amitől legyengülnek és 
kevésbé tudnak ellenállni a betegségeknek. Néha az is elő‑
fordul, hogy egy delfin belegabalyodik a halászhálókba és ott 
pusztul el. Komoly veszélyforrás a tenger elszennyeződése is. 

Hogyan	védhetjük	mi	magunk	is	a	delfineket?	
Soha semmilyen szemetet ne dobjunk a vízbe! Sok delfin 
pusztult már el attól, hogy műanyag zacskót vagy egyéb, 
számukra emészthetetlen anyagot nyelt le. Ha pedig olyan 
szerencsések vagyunk, hogy utunk során delfineket látunk, 
tartsunk tőlük kellő távolságot. Szemből vagy hátulról soha 
ne közelítsük őket, és oldalról is tartsunk legalább 60 méte‑
res távolságot. S ha pedig ők jönnek közelebb, tegyük üresbe 
vagy állítsuk le a motort, nehogy a hajócsavartól megsérülje‑
nek. Ne próbáljuk megérinteni vagy etetni őket!
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Nyaralófőváros a védett öbölben
Mali Lošinj
Lošinj (B194) és a horvát Adria szigeteinek legnagyobb települése – még 
télen is több mint 6000 lakosa van. Felvirágzása a 19. század végén in-
dult; a hajózásnak, a hajóépítésnek, majd a turizmusnak és remek klí-
májának, gyógyüdülőinek köszönhetően lett a neve (mali = kicsi) ellenére 
„nagy” település, s vette át a sziget központi szerepét Veli Lošinjtól (B200).
 Védett öble remek kikötőhely, melyet mind a sziget keleti, mind 
a nyugati oldala felől megközelíthetünk. A keleti oldalról a keskeny 
Privlaka-csatornán 1, de itt csak reggel 9-kor és este 6-kor: ekkor nyitják ki 
a hidat. Nyugat felől pedig a Koludarc-sziget északi oldalánál húzódó csa-
tornán (44°33,6′N, 014°25,6′E), de semmiképpen se próbálkozzunk a szigetecske 
déli oldalán, mert sekély (csak kb. 1 méteres) a víz. 
 A marina a híd két oldalánál van. Egészen pontosan ez két marina, 
mert a két oldalon található mólók két külön céghez tartoznak; az észa-
ki neve Marina Lošinj 2, a délié Y/C Marina Mali Lošinj 3. Választhatjuk 
bármelyiket, mert szolgáltatásban és árban sincs lényeges különbség kö-
zöttük. A marináktól délre van a nagy múltú hajógyár 4; de ha a tervezett 
marina-bővítést egyszer végrehajtják, a hajógyár helyére szálloda- és üdü-
lőkomplexumot építenének. 
 Az öböl déli végében, közvetlenül Mali Lošinj főterénél van a városi ki-
kötő 5, ahol muringos kikötőhelyek, áram- és vízcsatlakozás és zuhanyzó 
vár bennünket. A marinák és a városi kikötő mellett is van egy-egy benzin-
kút. Az egész öbölben 3 csomós sebességkorlátozás van érvényben.
 A városhoz közelítve már messziről látjuk a Szűz Mária születése-plé-

bániatemplom 6 karcsú tornyát. A templomban 
Szt. Romulus ereklyéit őrzik. Ettől nem messze, 
a város déli lejtős oldalán van a Kálvária, mely-
nek kis kápolnái a 18. században épültek. 
 Mali Lošinj műemlékei közül megtalál-
hatjuk a hajózás hőskorának emlékeit is: az 
egykori kapitányok házait a hajógyár mellett. 
Érdemes elsétálni a Čikat-öbölhöz 7, mely körül 
Monarchia-korabeli villák sorakoznak. Itt találha-
tó Sissi nyári rezidenciája, a Villa Karolina is; a 
királyné itt gyógyult fel tüdőbajából.

Amikor még nem volt csatorna
„A fehér hajó elvisz Lussinba is, a magyar úri 
családok kedvelt békebeli nyaralóhelyére. A 
hajó a lussinpiccolói öböl amfiteátrumába a 
Bocca verán lép be. A Bocca falsán csak kis 
vitorlások mehetnek keresztül, de még azok is 
könnyen zátonyra juthatnak. Piccolóból gyalog 
vagy csónakon hamar eléri az ember Cigálét, 
a tüdőbajosok Mekkáját, amely örökzöld fe‑
nyőligetben épült. A szebbnéI szebb villák kis 
kerek öblöt szegélyeznek, A külső partról a 
nyílt tengerben gyönyörködhetsz. A világ leg‑
hatalmasabb kőfaragói, a hullámok évezredek 
alatt laposra csiszolták a part mészkőszikláit. 
A piccolói öböt legkeskenyebb partrészét az 
olaszok csatornává akarják átvágni, hogy a 
szigetet ne kelljen megkerülni. Sajnos, rég nem 
jártam arra s így csak annyit tudok, hogy a csa‑
torna ásását 1933‑ban megkezdték, de hogy 
elkészült‑e, arról nem olvastam. A keskeny föld‑
szoros átvágásának terve különben még a mo‑
narchia idejében fülmerült. A pólai tengernagyi 
hivatal helyszíni bizottságot is küldött ki, amely‑
nek Nagybányai Horthy Miklós is tagja volt.”
(Leidenfrost Gyula: Kék Adria, 1937)

M	Marina	Lošinj	2	44°32,7′N, 014°27,4′E, 51500 Mali Lošinj, 
tel: +385 51 234 081, e‑mail: booking@marinalosinj.com, web: www.marinalosinj.com, 
VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 53 / 67 EUR.	84 kikötőhely.
M	Y/C	Marina	Mali	Lošinj	3	44°32,6′N, 014°27,6′E, 51500 Mali 
Lošinj, tel: +385 51 231 077, e‑mail: losinjplov‑turizam@ri.t‑com.hr,  
web: www.lostur.net, VHF: 17, nyitva: egész évben.	150 kikötő, 190 parti tárolóhely.
R	 Klub	Kapetana	51500 Mali Lošinj, Runjica bb, tel: +385 51 234 083.
R	 Hajduk	51500 Mali Lošinj, Braće Vidulić 11, tel: +385 51 231 080.
P	Orvos	51550 Mali Lošinj, Priko 56, tel: +385 51 231 804.
Y	 Gyógyszertár	51550 Mali Lošinj, Riva Lošinjskih Kapetana bb, 
tel: +385 51 231 661.
I	Turistainformáció	51500 Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 29, tel: 
+385 51 231 884, e‑mail: tzg‑mali‑losinj@ri.t‑com.hr, web: www.tz‑malilosinj.hr.
H	 Kikötőkapitányság	51550 Mali Lošinj, Priko 60, tel: +385 51 233 845
U	 INA	benzinkút	8	44°32,0′N, 014°27,8′E, 51500 Mali Lošinj Priko bb, 
tel: +385 51 232 141, web: www.ina.hr, nyitva: H–P: 7–19 Sz–V: 7–13. Vízmélység: 7 m.
U	 Benzinkút	(marina)	9	44°32,7′N, 014°27,3′E, 51500 Mali Lošinj, 
tel: +385 51 234 081.

Mali Lošinj öble, az 
Augusta‑öböl az egyik 
legvédettebb kikötőhely a 
horvát Adrián.
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Veli Lošinjba akkor is érdemes ellátogatni, ha nem itt kötünk ki – Mali 
Lošinjtól (B198) alig 4 kilométeres séta az alig ezer lakosú kisváros, amely 
Lošinj‑sziget (B194) és az egész Észak-Adria egyik legkedvesebb települése.
 A 13. században alapított város – korábbi nevén Velo Selo, azaz Nagy 
Falu – egy szűk öböl köré épült a Szt. János-hegy lábánál. Fekvése miatt 
az időjárás viszontagságaitól és a középkori kalóztámadásoktól is megle-
hetősen védtelen volt, az idők folyamán valószínűleg ezért lett Mali Lošinj 
a sziget központja. A támadások elleni védekezésül épült meg 1455-ben a 
kikötői bástya 1, amely ma múzeum. 
 Az öböl partján áll a szokatlan módon rózsaszínűre festett barokk 
Szt. Antal-templom 2. Helyén már a 15. századtól templom állt, de a ko-
rábbi épületet lebontották; mai formáját 1774-ben nyerte el. Ez a hely a 
középkorban még temető volt; a legenda szerint közel 20 000 sír van az 
épület alatt. Gazdag a templom műkincsgyűjteménye: a festményeket és 
szobrokat Veli Lošinj hajdani flottájának művészetet kedvelő kapitányai 
hozták el a városba. A szintén rózsaszín harangtorony a templom mellett, 
egy kis dombon áll. Innen egy park húzódik egészen a félsziget csúcsáig, 
ahol egy kis kápolnát 3 és kilátót találunk. Mellette van a temető 4, egyi-
ke a legmeghittebb tengerparti temetőknek.
 Veli Lošinj a 19. század második felétől kedvelt üdülőhely, az első szál-
lodát 1889-ben építette Josef von Rudy bécsi gyógyszerész.
 Kikötésre kevés hely van, az étterem és a templom előtt állhatunk pár-
huzamosan a parthoz 5 – s ha szerencsénk van, éttermi vacsoraasztalun-

Lošinj gyöngyszeme
Veli Lošinj

LENT Színes házak 
a kikötő körül
JOBBRA FENT  
Az öböl a Szt. An-
tal-templommal a 
víz felől…
JOBBRA KÖZÉPEN  
…és felülről
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kat a hajótól alig néhány méter választja csak el. 
Főszezonban általában a part mellett közvetle-
nül már nincs hely, de az ott álló hajók valame-
lyike biztosan megengedi, hogy mellé kössünk. 
Az öböl legbelső részét (a mólón túl) a helyi csó-
nakok foglalják el, s itt a vízmélység is csak a 
csónakoknak elegendő.
 Kikötés után sétáljuk körbe az élénk színűre 
festett házakkal, kávézókkal, éttermekkel szegé-
lyezett öblöt, járjuk be a dombra felkapaszkodó 
szűk utcákat, sétáljunk át a szomszédos öbölig 
majd vissza, ezúttal a tengerparti úton. Séta 
közben térjünk be a település másik templo-
mába, az 1731-ban épült kupolás, háromhajós 
Szűz Mária-templomba 6.
 Ha Veli Lošinjban már nincs hely, próbálkoz-
zunk a várossal teljesen egybeépült Rovenska 
öblében 7, ahol néhány muringos hely és bóják 
vannak. Ügyeljünk arra, hogy egyik öböl sem vé-
dett a bórától, ilyen időben a kikötés mindkét 
helyen veszélyes!

200 m

N

Mali Lošinj

Rovenska

Obala M. Tita

Nazora
R	 Ribarska	Koliba	8	51551 Veli Lošinj, Obala maršala Tita 1, tel: +385 
51 236 235, nyitva: H–V: 09–24. Csak egy lépésre a hajótól.
R	 Balvanida	51551 Veli Lošinj, Šestavina 1.
R	 Marina	51551 Veli Lošinj, Obala Maršala Tita 38, tel: +385 51 236 178, e‑mail: 
vlado.vidas@ri.t‑com.hr.
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Unije és Susak
Növénykavalkád és homok
A Kvarner-régió két külső szigetét Lošinjtól (B194) nyugatra találjuk; közöttük 
van a két (Male és Vele) Srakane-sziget, melyeken ugyan őskori telepü-
lés-romokat és a kalózok elleni erődítmények maradványait láthatnánk, de 
jó kikötő- vagy horgonyzóhely hiányában ezek a szigetek nekünk hajósok-
nak kevéssé érdekesek.
 Unije és Susak viszont annál inkább! Mindkét sziget különleges a maga 
nemében. Unije a rajta honos növényfajok száma miatt (több mint 600 
különböző faj él itt), míg Susak geológiai struktúrájában egyedi: a többi 
horvát szigettől eltérően itt a mészkőalapra vastag homokréteg rakódott.  
A homoksziget legmagasabb pontja 98 méter, két legfontosabb növénye 
a szőlő és az olasz nád. A nád nélkül a sziget nem létezne: az évezredek 
alatt a szél elhordta volna. Mindkét szigeten csak egy-egy kis település 
van, s egyiken sincs autó, így szinte zavartalan a nyugalom.
 A Susakot borító homokból a partok közelébe, a tengerfenékre is jutott. 
A falu előtti Dragoca-öböl erősen elhomokosodott s bár időnként kotor-
ják, óvatosan közelítsük meg a kikötőt vagy inkább válasszuk a horgony-
zást 1 (44°30,7′N, 014°18,8′E)! Homokpad húzódik a vörös fényjelzéstől dél-dél-
nyugatra is. Jó horgonyzóhelyet találunk még a sziget északnyugati részén, 
a Porat-öbölben 2 (44°30,9′N, 014°17,3′E), kb. 4 méteres vízben.
 Susakról még a különleges, rövid szoknyás, színes harisnyás népviselet 
juthat eszünkbe, melyet manapság már csak az évente július végén meg-
rendezett ünnepségen vagy az esküvőkön öltenek magukra. Őslakosa is 
alig van már a szigetnek, a második világháború után a lakosság jelentős 
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LENT Az unijei re-
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Susaki a kikötő 
felől
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része elvándorolt; ma már alig kétszázan élnek 
itt, közülük sokan szőlőtermeléssel foglalkoznak. 
 Unije azonos nevű települése a sziget nyu-
gati oldalán egy kevéssé védett öbölben van 3 
(44°38,2′N, 014°14,7′E); a mólónál néhány kikötőhelyet 
találunk. A kikötő megközelítésekor figyeljünk a 
kis szigetre és a zátonyra a móló vonalában, tőle 
kb. 500 méterre nyugatra! Susakhoz hasonlóan 
Unije lakosságának jelentős része is évtizedek-
kel ezelőtt kivándorolt. Elszigeteltsége miatt ide 
kevesebb turista is érkezik, így az utcákon ritkán 
látunk tolongást. Unije érdekessége, hogy van a 
szigeten egy apró repülőtér is.
 Jó horgonyzóhelyek Unije keleti oldalán van-
nak, egymás mellett három öböl: az északi a 
Vognišća-öböl 4 (44°39,6′N, 014°15,9′E) 3-8 méte-
res vízmélységgel, a déli a Maračol 5 (44°38,5′N, 
014°15,4′E), ahol 8 méter vízmélységet és bójákat 
találunk. A kettő közötti öbölben kb. 5 méteres 
a vízmélység. Ha a Maračol-öbölben partra szál-
lunk, Unije-városka 15-20 perc sétaútra van.

Mediterrán fűszerek
Susak az oregánó után kapta nevét, így vegyünk 
sorra néhány jellemző mediterrán fűszernövényt.
Elsőnek természetesen az oregánót magát, mely‑
nek magyar neve szurokfű vagy vadmajoránna. 
A majoránna erőteljesebb ízű változata, de a ka‑
kukkfűre is hasonlít; leggyakrabban tésztákhoz, 
elsősorban a pizzákhoz, levesekhez, töltelékekhez, 
paradicsomos ételekhez használjuk.
A bazsalikom a legtöbb mediterrán étel alapvető 
fűszere. A friss levelek édes zamatúak, próbáljuk 
ki egy friss paradicsommal és egy kevés extra szűz 
olívaolajjal együtt; de bármilyen paradicsomos fo‑
gáshoz kitűnően alkalmazható fűszer.
Aromás, gyantás fűszernövény a rozmaring – az 
ókori görögök szerint az emlékezés és hűség növé‑
nye, a rómaiak Aphrodité szent növényének tartot‑
ták – mely elősegíti a zsírok emésztését. Legtöbbet 
a bárány‑ és sertéssültek ízesítésére használják.
A babér a mediterrán térségben honos, a győzelem 
és a tehetség szimbóluma volt az ókorban. A babér‑
levél levesek, burgonya‑, bab‑ és halételek, főzelé‑
kek, mártások ízesítéséhez a legjobb.
A legtöbb mediterrán étel ízesítéséhez elmaradha‑
tatlan kellék egy‑egy gerezd fokhagyma is.

R	 Barbra	51561 Susak 603, tel: +385 51 239 128.
R	 Kod	Joze	51562 Unije 197, tel: +385 51 235 788.
I	Turistainformáció	51562 Unije 96, tel: +385 51 235 835, e‑mail: 
putnicka.agencija.nia@ri.t‑com.hr.
H	 Kikötőkapitányság	51561 Susak bb, tel: +385 51 239 205.
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44°27,7′N, 014°33,0′E

G
 HHI: 100-17, MK8; 
BA: 202; IM: M24

A virágok szigete
Ilovik
Ilovik nem tipikus turistacélpont: szombatonként nem érkezik ide nyara-
lókkal megrakott autóskomp, apartmanokat kínáló táblákkal sem állnak 
az út mentén a helyiek; sem szálloda, sem kemping nincs a szigeten. Sőt, 
még autó sincs. A hajósoknak viszont – talán éppen ezért – kedvelt meg-
állóhely. A sziget saját édesvízkészletének köszönhetően rendkívül dús a 
növényzet, tavasztól őszig a domboldalakat virágok borítják.
 Ilovik egyetlen, azonos nevű települése az északról a kis Szt. Péter (Sv. 
Petar)-sziget által határolt csatorna partján fekszik. A 300 méter széles 
csatorna a két sziget védelmében – az erősebb jugók kivételével – ideális, 
nyugodt kikötőhely. 
 A városi kikötő 1 mólója nem túl nagy, 15-20 hajó fér el itt, a kikötőhe-
lyek egy részén áramcsatlakozással. Vízvételi lehetőség, időben és meny-
nyiségben korlátozottan a templom előtti városi ciszternából van; saját 
tapasztalatok alapján érdemes a túrákat és a vízkészleteket úgy tervezni, 
hogy Ilovikon nem tudunk édesvizet tölteni. 
 Ha nincs hely vagy nincs kedvünk a mólókhoz állni (a hosszú mólónak 
csak a déli oldalát használhatjuk, az északin a menetrendszerinti hajók 
kötnek ki), a két sziget között kb. 80 bóját 2 találunk. Fontos, hogy csak 
ezekhez köthetünk ki, mert a horgonyzás az egész csatornában tilos! A 
partraszálláshoz saját csónakot vagy a főszezonban a hajók között cirkáló 
vízitaxit választhatjuk; ha ez épp nincs látótávolságban, a VHF 7-es csa-
tornán hívhatjuk oda. Mind a parthoz, mind a bójához kötésért – nem túl 
magas – díjat szednek.

Ilovik Social Club
A hatvanas évek elején a jugoszláv kormány könnyített 
az országból való kiutazás szabályain, és útlevélhez jut‑
tatta többek között Ilovik lakóinak egy részét is. 
A könnyebb élet reményében – a szigeten élők nagy‑
részt földművelésből vagy halászatból éltek, de a körül‑
ményekre jellemző, hogy pl. az elektromos áramot csak 
1968‑ban vezették be – rövid időn belül a lakosok egy‑
negyede hagyta el a szigetet és az országot, legtöbbjük 
Olaszországon keresztül Amerikába emigrált. Ma közel 
háromszáz, magát eredetileg ilovikinak valló él ott – ha‑
sonlítsuk ezt össze azzal, hogy sziget állandó lakosai‑
nak száma az 1991‑es népszámlálás szerint 145 volt.
A kivándoroltak megőrizték gyökereiket: a sziget legma‑
gasabb (98 méteres) pontjáról elnevezett, ilovikiakból 
álló zenekar is működik az USA‑ban, Dida néven.
S ha New Yorkban a 34. sugárút és a 45. utca keresz‑
teződésénél járunk, betérhetünk az Amerikába szakadt 
ilovikiak – vagy ahogy néha magukat az Ilovikkal szom‑
szédos sziget után nevezik, sanpierinok – találkozóhe‑
lyére, az Ilovik Social Club‑ba, ahol egy‑egy jeles ese‑
ményre akár harmincan‑negyvenen is összegyűlnek s 
eléneklik a sziget tradicionális dalát, az „O Sanpjero”‑t.
A klub életéről, soron következő rendezvényeiről a www.
iloviksocialclub.com weboldalon tájékozódhatunk.

KÖZÉPEN Az iloviki 
csatorna
LENT Megszépül a 
templom
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 A városka maga néhány utcából áll, séta köz-
ben biztosan nem fogunk eltévedni. A néhány 
étterem bármelyikébe betérhetünk, finom éte-
lekkel és italokkal várnak minket – feltéve, ha 
szezonban járunk erre, mert november és április 
között általában semmi sincs nyitva. 
 Megérkezés után vagy indulás előtt érdemes 
körbesétálni az öblöt, bejárni a zegzugos utcá-
kat, enni egy fagylaltot; ha nyitva van a kapuja, 
benézni a kis templomba. A sziget legmagasabb 
pontján pedig, kb. 1 km sétaútra a városkától 
gyönyörű kilátást és egy második világhábo-
rús bunkert találunk. Alig valamivel hosszabb 
sétával már átjutunk a sziget déli oldalára, a 
Paržine-öbölbe (44°26,8′N, 014°33,5′E), amely remek 
horgonyzó- és fürdőhely – ha csak napközben 
érintjük Ilovikot és nem akarunk kikötni, érde-
mes itt megállni egy-két órára.
 Ha Sv. Petar szigetén támad kedvünk csónakkal partra szállni, ott csak 
növényeket, Ilovik temetőjét, egy római kori ásatás nyomait és – közvetle-
nül a parton – egy szintén római bástya maradványait találjuk.

T	 Városi	kikötő	1	51552 Ilovik 157, tel: +385 98 182 6120, e‑mail: Porat_Ilovik_doo@ilovik.hr.
R	 Amico	3	51552 Ilovik 29, tel: +385 51 235 912, nyitva: H‑V: 8‑23.
R	 Porto	4	51552 Ilovik, tel: +385 51 235 929, e‑mail: info@restaurantporto.com, web: www.restaurantporto.com.	z
R	 Oliva	51552 Ilovik 62, tel: +385 51 235 914.
R	 Panino	51552 Ilovik 23, tel: +385 51 235 978.

200 m

N

Paržine

SV. PETAR

ILOVIK

FENT A római kori 
bástya Sv. Petar 
szigetén
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Silba a hajósok szigete volt már régen is – híres tengerészcsaládok éltek 
itt, s a 17. században a Velence és Dalmácia közötti kereskedelmi hajó-
forgalom jelentős részét silbai vitorlások bonyolították. A szigeten néhány 
kőház még az akkori idők jólétét és gazdagságát idézi. Ha Silbán kötünk 
ki, a házak közti séták mellett érdekes múltidézés megnézni a hajózási 
múzeumot is, vagy felmászni a kalózok megfigyelésére épített toronyba. A 
szigettel azonos nevű település érdekessége, hogy övként átfogja a sziget 
derekát, ebből eredően két, egymástól alig 700 méterre lévő kikötője is 
van: egyik a keleti 1 (44°22,5′N, 014°42,2′E), másik a nyugati oldalon 2 (44°22,3′N, 
014°41,4′E) – a megkülönböztetés céljából ez utóbbit Žalicnak hívják. 
 Jachttal a keleti oldali kikötőt érdemes célba venni, bár itt is vannak 
sekély részek. Mindkét oldalon lehet horgonyozni a kikötő előtt, a keleti 
részen bóják is vannak. A nyugati oldali mólótól északra sekély, zátonyos 
részek vannak (bója is jelzi őket), legyünk óvatosak! 
 Silba körül kellemes horgonyzóhelyek vannak, ajánljuk Sv. Ante két 
öblét 3 (44°21,3′N, 014°42,1′E) 6-7 méteres vízmélységgel, néhány bójával és 
kis kápolnával a parton; vagy – ugyancsak a sziget nyugati oldalán – a 
Papranica-öblöt 4 (44°23,2′N, 014°41,0′E), ahol 4-5 méteres a víz.

Az erdők és a hajósok szigete
Silba

44°22,6′N, 014°43,0′E

G
 HHI: 100-17, MK8; 
BA: 515; IM: M25

N

3 km 2 nm

Silba

Silba rászolgál a latin silva 
(erdős) szóból eredő nevé‑
re: ez az egyik legzöldebb, 
legtöbb fával fordított 
horvát sziget.

KÖZÉPEN Kápolna 
a Sv. Ante-öbölben
LENT A hatszögletű 
torony, a Toreta 
csigalépcsője

R	 Vila	Velebita	23295 Silba, tel: +385 98 175 6409, e‑mail: enio.lovrovic@zd.t‑com.hr, web: www.silba.com/vila_velebita.htm.
I	Turistainformáció	23295 Silba, tel: +385 23 370 010, e‑mail: tz.silba@zd.t‑com.hr, web: www.silba.net.
H	 Kikötőkapitányság	23295 Silba, tel: +385 23 370 410.
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Olib, mint egy hegyes orrát magasan hordó, sapkás mellszobor néz észak-
nyugat felé. Silbához (B208) képest kevésbé zöld, de még így is rengeteg lehe-
tőséget ad a birkák legeltetésére, mely az olibi lakosok egyik fő tevékeny-
sége a bor- és sajtkészítés mellett. A sziget fontos terméke az olajbogyó is.
 A történelem során hívták Aloepiumnak, Aloepnek, Alluibonak és 
Ulbonak (olaszul ma is ez a neve). A szigeten egyetlen település található; 
fénykorában a lakossága meghaladta a 3000 főt; ma kb. 700-an lakják.
 A Banve-öbölben 1 a római kori romok mellett a 11. századi Szt. Pál 
remetekolostor maradványait is megnézhetjük. Silbához hasonlóan Olibon 
is épült egy megfigyelőtorony, a 18. században emelt Kaštel.
 A kikötő 2 (44°22,9′N, 014°46,5′E) a bórától, valamint az északi és nyugati 
szelektől védtelen. A móló mindkét oldalán néhány muringkötelet, vala-
mint áram- és vízcsatlakozást találunk. A mólótól északra fizetős kikötőbó-
ják is vannak. Ha a kikötőt észak-északnyugat felől közelítjük, maradjunk a 
móló végén lévő fény fehér szektorában; a vörös a szigettől északnyugatra 
lévő Kurjak-zátony 3 miatti veszélyes területet jelzi.
 Jó horgonyzóhely a Szt. Miklós (Sv. Nikola)-öböl 4 (44°21,2′N, 014°46,4′E) – itt 
a parton egy kis kápolna áll – vagy a fent említett Kurjak-zátony és a sziget 
közötti tengerrész 5 (44°24,1′N, 014°45,9′E).

Legelők, olajfaligetek
Olib

44°22,8′N, 014°45,8′E

G
 HHI: 100-17, MK8; 
BA: 515; IM: M25

R	 Grobak	23296 Olib, Put Važ Jugo 69, e‑mail: olib69@yahoo.com.
R	 Leut	23296 Olib, tel: +385 23 376 099, e‑mail: konoba.leut@gmail.com.

N

3 km 2 nm

Olib

MOROVNIK

KURJAK

ŠIP

KÖZÉPEN Az olibi 
móló, végén a 
kompkikötővel
LENT A Sv. Nikola 
öböl kékje
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Premuda szigetén száznál kevesebb állandó lakos, egyetlen település 
s annak két kikötője van – de jachtok számára egyik sem jó. A komp jó 
időben a keleti oldalhoz, a Loža-kikötőbe 1 érkezik, bóra idején viszont a 
sziget másik oldalán lévő Krijal-kikötőben 2 áll meg.
 Krijal előtt a szigettel párhuzamosan néhány alacsony, a tengerből alig 
kiemelkedő földdarab, szikla húzódik; az így kialakult csatorna 3 (44°20,1′N, 
014°35,7′E) kedvelt horgonyzó- és fürdőhely. A móló közelében néhány kikö-
tőbója is van. Ha éjszakára is maradni szándékozunk, számítsunk arra, 
hogy díjat szednek érte. A kis szigetek körül zátonyos, sekély a víz; sem-
miképpen se akarjunk áthajózni közöttük, mindig csak Premuda partjával 
párhuzamosan haladjunk. 
 A csatornában nyáron egymást érik a horgonyzó hajók, ezért ha nagyobb 
nyugalomra vágyunk, válasszuk a sziget nevét viselő öblöt 4 (44°20,1′N, 
014°35,7′E); ennek északi vagy déli végében 5-8 méteres vízmélységet ta-
lálunk. Ugyancsak kellemes horgonyzóhely a déli szigetcsúcsnál lévő 
Dobra-öböl 5 (44°18,2′N, 014°39,7′E), 7 méteres mélységgel.
 Premuda kedvelt célpontja a búvároknak is, a szigettől délnyugatra hú-
zódik a Katedrala (Katedrális) nevű víz alatti barlangrendszer.

Strandolóknak, búvároknak
Premuda

44°19,5′N, 014°36,6′E

G
 HHI: 100-17, MK9; 
BA: 515; IM: M25

N

3 km 2 nm

Premuda

LUTROŠNJAK

KAMENJAK

MASARINE

KÖZÉPEN Krijal a 
levegőből…
LENT …és a víz 
felől

R	 Masarine	23294 Premuda, Luka Krijal, tel: +385 23 376 625, e‑mail: masarine@yahoo.com, web: www.masarine.hr
R	 Grmalj	23294 Premuda, Premuda 10, e‑mail: lovre.smircic@zd.t‑com.hr.
R	 Celestina	23294 Premuda, Luka Krijal, e‑mail: karlo.smircic@zd.t‑com.hr, nyitva: H‑V: 08‑01.
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Az alig kétszáz lakosú, s a középkorig Gistum néven ismert Ist-sziget ki-
kötőjét és öbleit főszezonban sok hajós keresi fel. A sziget egyetlen tele-
pülése a Široka-öböl 1 (44°16,2′N, 014°46,0′E) partján fekszik. Városi mólójánál 
áram- és vízcsatlakozást találunk, de az itt lévő kb. 40 hely gyorsan elfogy 
– ekkor maradnak a bóják vagy a horgonyzás a 4-5 méteres vízben. Az 
öböl a bórától védtelen és a jugó is erős hullámzást okoz; kikötéskor vagy 
horgonyzáskor figyeljük az időjárás-jelentést!
 A szigeten partra lépve ne sajnáljuk az időt és a fáradságot, és mász-
szuk meg a városka fölött emelkedő 175 méter magas Straža-dombot! Itt 
áll a fehérre festett falú kis Havas Boldogasszony-kápolna 2, amely mellől 
gyönyörű kilátás nyílik Ist szőlő- és olajfaültetvényeire és a környező szi-
getvilágra. A kisvárosban éttermeket, boltot és egy templomot találunk, de 
műemlékekre, különleges látnivalókra ne számítsunk!
 Ist és Molat‑sziget (B214) között között húzódik a Zapuntel-átjáró 3 
(44°15,7′N, 014°47,3′E); az azonos nevet viselő település az átjáró molati oldalán 
van. Viharos bóra idején a szoros nem hajózható. Az átjáró középen ki-
szélesedik, az északi oldalán a Mljake-öbölben 4 (44°16,0′N, 014°47,5′E) bójákat 
találunk. A csatorna legkeskenyebb, nyugati részénél tilos a horgonyzás. 
Ha az átjáróhoz sötétben közelítünk nyugat felől, a környező zátonyok és 
kis szigetek között a piros-fehér fény fehér szektora jelöli ki a biztonságos 
hajózóutat.
 A sziget északkeleti oldalán egyedül a Turtula-öböl 5 (44°16,5′N, 014°47,2′E) 
alkalmas a horgonyzásra, de itt is csak alig néhány hajónak van hely.

Fehér kápolna a hegytetőn
Ist

44°15,0′N, 014°46,6′E

G
 HHI: 100-17, MK8, 9; 
BA: 515; IM: M25

N

2 km 1,5 nm

TRAMERKA

MOLAT

TRAMERČIĆA

IST

Ist

VODENJAK

MASLINJAK

ČRNIKOVAC

ŠKARDA

KÖZÉPEN Kikötői 
hangulat
LENT Ist a 
levegőből



BALRA FENT A Szent István csatahajó rajzon
BALRA KÖZÉPEN Vízrebocsájtás 1914. január 17-én
BALRA LENT Teljes hadrendben a vízen
JOBBRA Az emléktábla elhelyezése 68 méter mélyen, 
2008. október 1-én
A HÁTTÉRBEN Az utolsó pillanatok, ahogy egy korabeli 
olasz képeslapon kiadták



A Szent István csatahajó
Premudától mintegy 10 mérföld távolságra az olasz partok felé, közel 70 méteres mélységben 
nyugszik az SMS Szent István (SMS = Seiner Majestät Schiff, azaz Őfelsége hajója).
A Fiuméban (Rijekában) épített hajót 1915‑ben állították hadrendbe, de csak alkalmanként hagy‑
ta el pólai (Pula) kikötőjét, ahol a város légvédelmében vett részt az első világháborúban.
Első (s végül utolsónak bizonyult) harci bevetésére 1918. június 9‑én futott ki Tegethoff nevű 
testvérhajója és a kísérő naszádok alkotta kötelékben. Feladatuk az olasz csizma sarkánál, az 
Otrantói‑szorosban az antant által felállított tengerzár áttörése volt. 
1918. június 10‑én hajnali 3 óra után két, alig húsz méter hosszú olasz gyorsnaszád észrevette a 
Monarchia kötelékét. Fél négykor két torpedót lőttek ki a Szent Istvánra. A találat súlyos károkat 
okozott, s bár a legénység hősiesen dolgozott a hajó megmentéséért és a Tegetthoff is megpró‑
bálta elvontatni a sérült hajót, közel 3 órás küzdelem után hajnali 6 óra 12 perckor a Szent István 
csatahajó örökre elmerült. Az 1087 fős személyzetből 89‑en haltak hősi halált.
A tragédia 90. évfordulóján magyar búvárok magyar‑német‑horvát nyelvű, „A kötelesség előbbre 
való, mint az élet! – Höher als Leben steht die Pflicht! – Dužnost je važnija i od života!” feliratú 
fekete gránittáblát és koszorút vittek le a 120 fokos dőlésszögben az iszapba fúródott roncshoz.
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Bár Molat 23 km2-nyi területe lényegesen nagyobb, mint Ist‑szigeté (B211), 
három településén összesen sem laknak annyian, mint a szomszédos szi-
geten. Az itt élők mindig is földműveléssel, állattenyésztéssel, halászattal 
foglalkoztak, és ez máig megmaradt. Nyaralók a többi szigethez képest ke-
vesebben érkeznek ide, a turizmust elsősorban mi, hajósok jelentjük. 
 Molat 1151-től a zadari (B230) Szt. Krševan bencés kolostor birtokában 
volt, majd a 15. századtól a velenceiek is zadari családoknak adták bérbe. 
 A szigettel azonos nevű település kikötőjében 1 (44°12,7′N, 014°52,3′E) 
kb. 30 hely van; az áram- és vízvételi lehetőség csak esetleges, ne szá-
mítsunk rá. A kikötőben éttermet, kávézót és kis boltot találunk. A falu a 
dombtetőn van, sárga templomtornyát az öbölből is látjuk. A templomtól a 
„városházáig” hangulatos fasor vezet. 
 A molati kikötőtől északnyugatra, Brgulje falu alatt húzódó, s a szi-
getbe mélyen benyúló Brgljuski-öböl keleti oldalán, a kis sziget takarásá-
ban 2 (44°13,6′N, 014°50,0′E) jó horgonyzóhely és bóják várnak minket; a kis 
mólónál néhány kikötőhely is van.
 Ugyancsak kis városi kikötőt és bójákat találunk a Zapuntel-átjáró déli 
oldalán 3 (44°15,6′N, 014°47,9′E), de a 3-5 méteres víz horgonyzásra is alkal-
mas. A kikötőtől a falu központját negyedórás sétával érjük el.
 Molat déli csúcsánál egy kis sziget, Mali Tun fekszik: kettőjük között az 
átjáró alig 1,5 méter mély, ezért Mali Tunt mindig déli irányból kerüljük 4! 
Innen nem messze van a Sabuša-öböl 5 (44°12,5′N, 014°54,1′E), ahol 4 méteres 
vízben horgonyozhatunk.

Molat
Három kis falu, három kis kikötő

44°11,9′N, 014°51,4′E

G
 HHI: 100-17, MK11; 
BA: 515; IM: M25
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2 km 1,5 nm

TRAMERKA

MOLAT

TRAMERČIĆA

IST

VELI TUN

MALI TUN

TOVARNJAK

Molat

Brgulje

Zapuntel

Molati sétánk során kevés 
járókelővel találkozunk – 
még főszezonban is megle‑
pő az a csönd és nyugalom, 
ami itt vár ránk. 
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Vir szigetét hajóval ritkán keressük fel, annál népszerűbb viszont a hagyo-
mányos tengerparti nyaralásra Horvátországba látogatók között. Bár az 
1991-es népszámlálás szerint 681 állandó lakosa volt, nyaranta egyszerre 
valószínűleg tízezernél is többen napoznak homokos, aprókavicsos strand-
jain s töltik meg a szálláshelyeket, éttermeket, kávézókat. A népszerűség 
oka a fenti kiváló adottságok mellett az is, hogy a szárazföldtől csak egy 
alig 300 méter széles csatorna, a Privlaka-átjáró választja el. További vonz-
ereje a szigetnek Zadar (B230), vagy az egykori királyi székhely, Nin közelsége 
is. Ninbe önmagáért is érdemes ellátogatni (kikötője sekély, így csak a szá-
razföld felől); a fallal körülvett hangulatos óváros eredetileg egy földnyelvre 
épült, melyből a 14. században mesterséges szigetet alakítottak ki.
 A Privlaka-átjáró fölött 1976 óta egy betonhíd 1 (44°16,8′N, 015°07,6′E) ível 
át. A csatornán régen végig lehetett hajózni, ma már az átjárást nemcsak 
a híd 9 méteres szabad nyílásmagassága korlátozza, hanem az eliszapo-
sodott tengerfenék is: csak egészen kis merülésű csónakokkal s azokkal 
is csak a közepén járható. Így aztán a hajózóút kitűzéseire sincs már szük-
ség, a régi bóják szép lassan tönkre is mennek.
 Bár egy forró nyári napon valóban alig lehet megmozdulni a tengerpar-
ton vagy esténként a települések utcáin, a hajósok körében mégsem a 
zsúfoltság miatt ritka úticél Vir-sziget; a fő ok, hogy nincs igazán jó kikötő. 
A viri mólónál 2 (44°17,7′N, 015°05,1′E) legfeljebb két-három hajó fér el – s álta-
lában ezek a hajók (legyen akár halász- akár kirándulóhajó) ott is állnak 
szinte egész nap; kikötni legfeljebb melléjük tudunk. Valamivel keletebbre 
szintén van egy kőmóló 3 (44°17,7′N, 015°06,3′E), itt néhány muringos hely van.
 A horgonyzóhelyek közül a legjobb a Vir városka előtti öböl nyugati ol-
dala 4 (44°17,4′N, 015°04,7′E), a Kozjak-fok közelében. A sziget északi oldalán a 
Radnjača-öbölben 5 (44°19,2′N, 015°03,4′E) horgonyozhatunk, de kizárólag nyu-
godt időben, mert a bórától teljesen védtelen a szigetnek ez a része.

Napfényes nyaralósziget
Vir

44°17,2′N, 015°05,4′E

G
 HHI: 100-19, MK10–12;
BA: 515; IM: M25
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š - 0154
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Torovi

Lozice

R	 Kod	Spavalice	6	23234 Vir, Put Spavalice 1, tel: +385 23 362 033, e‑mail: efumic@inet.hr.
R	 Virska	7	23234 Vir, Marova 1, tel: +385 23 362 039, e‑mail: dino.basic@zd.t‑com.hr.
P	Orvos	23234 Vir, Trg Sv. Jurja 2, tel: +385 23 362 769.
Y	 Gyógyszertár	23234 Vir, Borisa Krnčevića 56, tel: +385 23 362 064.
I	Turistainfomáció	23234 Vir, Put Mula 9, tel: +385 23 362 196, e‑mail: tzo‑vir@zd.t‑com.hr , web: www.otok‑vir.info.

A viri‑öböl nyugati oldalán 
lévő horgonyzóhelynél a 
strand mellett a parton egy 
jó állapotban lévő torony 
és erődítmény, a 17. szá‑
zadban a velenceiek által 
épített Kaštelina áll.  
Kapuja fölött három címer 
is megmaradt.
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44°03,1′N, 015°02,4′E

G
 HHI: 100-20, MK13, 14;
BA: 515, 2711; IM: M25

Dugi Otok joggal szolgált rá a nevére, melynek jelentése egyszerűen „hosz-
szú sziget”. Hosszúságban ugyan Hvar (B302) és Cres (B166) is megelőzi, de 
északnyugat -délkeleti irányban közel 45 kilométernyi kiterjedésével és 
mintegy 150 kilométeres, tagolt partszakaszával Dugi Otok az egyik leg-
nyúlánkabb horvátországi sziget. Történelmi nevei – Insula Maiori, Insula 
Magna – is nagy méretére utaltak.
 Két vége, mint egy nagy hal szája és farka nyílik ketté– Veli Rat (B218)  1 
és Telašćica (B220) 2 a sziget talán legszebb részei és a hajósok leggyakoribb 
úticéljai. De ugyanígy sokan látogatják Sali vagy Božava kikötőit, illetve a 
három tengeralattjáró-bunker egyikét. Növeli a vonzerőt az is, hogy a szi-
get kívül esik a nyaralók áradatának fő csapásán – köszönhető ez talán 
annak, hogy a szárazföldről csak jó másfél órás kompozással közelíthető 
meg. Éppen ezért, ha természeti szépségekre, kedves kisvárosokra, fal-
vakra és nyugalomra vágyunk, ejtsük útba egy túrán Dugi Otokot!
 Marina ugyan csak Veli Rat  falucskában van, de a partok mentén sok 
jó horgonyzóhelyet, Saliban, Božavában és Zaglavban pedig városi kikötőt 
találunk; ugyanakkor a sziget nyílt tenger felé eső délnyugati oldala lakat-
lan. A sziget belsejében – már ha van igazán „belseje” egy helyenként alig 
1  kilométer széles szigetnek – sok a megművelt terület: olajfa-, szőlő- és 
gyümölcsfa-ültetvények zöldellnek, de az érintetlen természet kedvelői is 
megtalálhatják a nekik kedves részeket.
 Sali 3 (43°56,2′N, 015°10,1′E) a sziget legnagyobb települése, kikötőjében 
áram- és vízcsatlakozás és zuhanyzási lehetőség, a városban éttermek, 

boltok és több templom van. Tőle alig 1 mérföld-
re északnyugatra van Zaglav 4 (43°57,0′N, 015°08,7′E), 
ahol a sziget egyetlen benzinkútja működik. Ez 
a sziget fő kompkikötője, jachtoknak kevés hely 
jut. A part mentén hajózva Brbinj a következő 
település; itt az északi öbölben a horgonyzást 
vagy a bójákat 5 (44°05,0′N, 014°59,6′E) választhatjuk, 
mert a móló nagyon kicsi.
 Božava 6 (44°08,4′N, 014°54,4′E) a sziget északnyu-
gati csúcsához közel vár minket muringos kikö-
tőhelyeivel. A város régen a környék halászatá-
nak központja volt.
 Dugi Otok északkeleti partjai mentén három, 
mára már használaton kívüli haditengerészeti 
mini -támaszpont van: a Zagračina 7 (44°09,1′N, 
014°53,4′E), a Dumboka 8 (44°09,1′N, 014°53,4′E) és a 
Bokašin-öbölben 9 (44°06,6′N, 014°56,5′E) lévő beton-
bunkerek érdekes megállóhelyek.
 A sziget nyílt víz felőli oldalán, a meredek, 
sziklás part mentén kevés a jó horgonyzóhely: a 
Sakarun-öbölben a (44°07,9′N, 014°52,5′E) 5 méteres 
vagy a kis Mežanj-sziget védelmében b (44°05,7′N, 
014°55,5′E) 6 méteres vízben dobhatunk horgonyt. 
 A Dugi Otok környéki szigetek közül a na-
gyobbak: Lavdara, Rava (B234) és Zverinac. 
Megállni Vela és Mala Ravában, Zverinac vá-
roska kikötőjében c (44°09,6′N, 014°54,9′E) vagy a 
Kablin-öbölben d (44°09,2′N, 014°55,8′E) tudunk.

Nem véletlenül kapta a nevét
Dugi Otok

KÖZÉPEN Sali 
kikötője
LENT A Zagračina 
bunker belülről
JOBBRA Božavai 
panoráma
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Kis falvak, nagy világítótorony
Veli Rat kis falu a Pantera-öböl partján, Dugi Otok (B216) északnyugati csúcsá-
nál. Az öböl horgonyzóhelyei, a marina és a gyönyörű környezet, valamint 
egy, a közelben lévő hajóroncs sok hajóst vonz ide kikötésre vagy rövi-
debb-hosszabb megállóra.
 A falut Ad Punctus néven1327-től említik, de a település a rómaiak ide-
je óta létezik. Veli Rat 140 lakosa hajózással és földműveléssel foglalkozik.
 Az öböl megközelítésekor ügyeljünk a zöld bójára 1 – tőle északnyugat 
felé zátonyok húzódnak, így mindig dél felől kerüljük! Az öbölben 2 végig a 
part mellett sok bóját találunk, de horgonyzásra is ideálisak a feltételek.
 A száztíz férőhelyes, modern marina 3 a Pantera-öblöt a Čuna-öböllel 
összekötő szűk csatorna bejáratánál van. A marina mellett rögtön a falu 
kezdődik, ahol egy éttermet és kis boltot találunk. Néhány utcája rövid sé-
tával bejárható. A szemben levő parton a még Veli Ratnál is kisebb Verunić 
falut találjuk. A két part közötti szűk csatornában a hajózóutat zöld és pi-
ros laterális bóják jelzik; az öbölben 4 a vízmélység 2-2,5 méter – ha el 
akarunk bújni a tömegtől, jó horgonyzóhelyet találunk itt.
 A falutól kb. 3 kilométerre van az Adria egyik legrégebbi és legnagyobb 
világítótornya 5, melyet a „Dalmácia kapuőre” néven is emlegetnek. 
20 másodpercenkénti kettős felvillanó fénye 22 mérföldről látható. Az 
1849-ben épült, 40 méter magas torony tetejéről csodálatos panorámá-
ban gyönyörködhetünk. A toronyban állandó őrség van, akik alapfeladatuk 
mellett az ott kialakított két apartman vendégeiről is gondoskodnak. A vilá-
gítótorony udvarán egy kis kápolnát találunk: ez a hajósok védőszentjének 
tiszteletére emelt Szt. Miklós-kápolna. A kis kápolna a házasulandó párok 
körében is nagyon népszerű.
 Hiába a torony, az 1984-ben a Lagnići-zátonynál megfeneklett kis olasz 
teherhajónak ez sem segített; vízből kiálló roncsát 6 (44°10,4′N, 014°49,0′E) so-
kan látogatják – de az időjárás és a hullámzás miatt évről-évre kevesebb 
látszik belőle. Csak biztonságos távolságra horgonyozzunk le tőle, és a ron-
csot csak kis csónakkal vagy úszva közelítsük meg!

44°08,7′N, 014°50,8′E

G
 HHI: 100-20, MK13; 
BA: 515; IM: M25

Veli Rat

M	Marina	Veli	Rat	3	23287 Veli Rat, tel: +385 23 378 072, e‑mail: marinavelirat@baotic‑yachting.com, web: www.
baotic‑yachting.com, nyitva: egész évben.	110 kikötőhely.

LENT A hajóroncs
JOBBRA FENT  
Dalmácia kapuőre

A marinában főszezonban 
is szinte mindig találunk 
szabad helyet.
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43°53,7′N, 015°09,5′E

G
 HHI: 100-20, MK14; 
BA: 2711; IM: M25

Dugi Otok (B216) észak- és dél felőli végén is egy-egy, a szigetbe mélyen be-
nyúló öblöt találunk: a déli öböl és a környező szigetek a Telašćica termé-
szetvédelmi terület. Rendkívül szép és ezért rendkívül kedvelt úticél a ha-
jósoknak, de nagy területének köszönhetően csak ritkán tűnik zsúfoltnak.
 Határos a Kornátokkal (B244), 1997-ig a Nemzeti Park részét képezte, de 
azóta különálló természetvédelmi terület. A kikötésért, horgonyzásért itt is 
díjat kell fizetni: személyenként 60 kuna a 24 órára érvényes jegy.
 Ha Dugi Otok külső oldala felől érkezünk, először a helyenként közel 
160 méter magasról függőlegesen a tengerbe szakadó sziklafalakat 1 
(43°52,9′N, 015°09,6′E) látjuk meg, majd a Sestrica világítótorony 2 (43°51,2′N, 
015°12,1′E) mutatja a bejáratot. 
 Másik irányból közelítve Katina-sziget 3 északi vagy déli oldalán hajóz-
hatunk át. Az északi (Mala Proversa) átjáró 4 (43°53,4′N, 015°13,0′E) az ismer-
tebb és biztonságosabb: bár szűk, de bójákkal jól kitűzött és éjszaka is 
kivilágított. Nyáron itt meglepően nagy forgalommal találkozunk, figyelni 
kell a sok kirándulóhajóra és jachtra. Közvetlenül az átjáró után az öböl-
ben 5 (43°53,4′N, 015°12,9′E) horgonyzóhely és kikötőbóják vannak. Az átjáró 
déli oldalán levő étterem (a tulaj olykor lelkes integetéssel invitál) mólójá-
nál csak a belső oldalon van elfogadható, de a 2 métert alig elérő vízmély-
ség, s az elhaladó hajók is nagy hullámzást keltenek.
 A Katina déli oldalán lévő Vela Proversa átjárónál 6 (43°52,5′N, 015°13,5′E) 
csak a Kornat-szigetre kirakott kőkúpok jelölik ki a biztonságos – de akkor 
is csak kb. 2 méteres – vízmélység vonalát; ezt vegyük komolyan, mert a 

Sóstó, sziklafal, szigetek
Telašćica

Szamarak
Telašćicának a rengeteg lá‑
togatója mellett tizennégy 
szamara is van. A nyolc hím és 
hat nőstény szabadon jár‑kel, 
s hála a turistáktól kapott 
csemegéknek szezonban 
gyakran pont a sóstó körül 
hűsölnek, így ha partra szál‑
lunk, jó eséllyel találkozunk velük. Olykor még túlzottan 
is kíváncsiak, és megvizsgálják az őrizetlenül hagyott 
csomagokat, hátha a gazdájuk csak elfelejtett adni ne‑
kik valamit. Bár barátságosak, de olykor kiszámíthatat‑
lanok, így mindenképpen legyünk óvatosak velük!
A dalmáciai szamarak eredeti (és mára már védett) 
horvát „termékek”. Régen a ház körüli munkák egyik 
legfontosabb segítői voltak, a meredek hegyoldalakra 
vagy éppen a piacra az ő hátukon jutottak el a terhek. 
A gépek azonban nagyrészt átvették a feladataikat, így 
mára már egyre kevesebben veszik hasznukat; és bár 
még nem tekinthető veszélyeztetett fajnak, számuk je‑
lentősen csökkent.
Telašćicára is a szigeten nyugdíjazott (vagy munkára 
már sohasem fogott) szamarak kerültek, akiknek így 
igen kényelmes és stresszmentes élet jutott. 

LENT A sziklafal

A Taljurić‑zátony Dugi Otok 
délkeleti csücskénél olyan, 
mint egy nagy tányér. Alig 
3 méter magas és kb. 60 
méter átmérőjű.
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katinai szigetcsúcsánál veszélyes zátonyok van-
nak! Az átjárótól nyugatra horgonyzóöblöt és ét-
termet találunk 7.
 Telašćica egyik vonzerejét a tagolt part öb-
lei, a kis szigetek és a számtalan horgonyzóhely 
adja, több helyen kikötőbójákat is kitettek. A hor-
gonyzás és a bóják díjtételei azonosak.
 Főleg a kirándulóhajókkal érkező turisták 
kedvelt úticélja a sóstó 8 – a közeli kikötőmó-
lót 9 napközben ezek a hajók foglalják el. 
 Korábban a tavat Mir, azaz Béke-tónak hív-
ták; manapság a térképek egy része ezt változatlanul ilyen néven említi, 
más részük ezt a rég- (de legalábbis el)múlt idők maradványának tartja 
és inkább szemérmesen elhallgatja. A tó helyenként 10 méter mély, alját 
gyógyhatásúnak tartott iszap borítja, így bár a víz maga a tengerhez hason-
lóan tiszta lenne, a sok fürdőző által fölkavart iszap nem mindig teszi a leg-
vonzóbb fürdőhellyé. Ha a tóhoz közeli öbölben horgonyzunk, elsősorban 
a sziklafal tetejére tervezett túra (=15 perc könnyű séta), másodsorban a 
vendéglátóipari egységek miatt érdemes partra szállni; fürdeni – bár ter-
mészetesen ez ízlés dolga – a tengerben sokkal kellemesebb.

Mala Proversa

Vela Proversa
N

2 km 1,5 nm
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FENT Telašćica 
látképe északnyu-
gat felől
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44°06,5′N, 015°09,9′E

G
 HHI: 100-20, MK13; 
BA: 515; IM: M25

Szemben Zadarral
Ha Zadarban (B230) lesétálunk a tengerpartra, a csatorna túloldalán Ugljan 
szigetét látjuk; legmagasabb pontján a jellegzetes antennával. Zadar kö-
zelségének köszönhetően 7000 fős lakosságával Ugljan az egyik legsű-
rűbben lakott, gazdaságilag fejlett és a turisták által szívesen látogatott 
dalmát sziget. Ugljant a szomszédos Pašman‑szigettel (B236) a Ždrelac-szoros 
fölött átívelő híd 1 köti össze, Zadarba pedig eljuthatunk a Prekóból (B226) 2 
induló komppal vagy a Sutomišćicából (B224) 3 járó kishajóval.
 Településeinek többsége a sziget északkeleti oldalán helyezkedik el; a 
másik parton húzódó, 2–300 méteres dombok a délnyugati oldalon mere-
deken zuhannak a tengerbe. A régészek a kőkorszakból származó lelete-
ket is találtak, de római kori és ókeresztény épületmaradványok is vannak 
a szigeten, melyet mai nevén először 1325-ben említenek. 
 A szigettel azonos nevű település 4 kikötője jachtok számára kicsi. Ha 
meg szeretnénk nézni a falu közelében egy földnyelvre épült, 15. száza-
di Szt. Jeromos ferences kolostort és a mellette álló kicsiny gótikus temp-
lomot, akkor közúton keresztül közelítsük meg. Kikötésre a sutomišćicai 
Olive Island marina a legjobb választás, központi fekvése miatt innen a 
sziget összes települése könnyen elérhető. A szomszédos Prekoban kis 
marina működik s marinát találunk Kukljica (B227) 5 öblében is.
 A sziget legnagyobb települése a halászflottájáról híres Kali 6; ez a flot-
ta az egész kikötőt elfoglalja, jachttal nincs sok lehetőségünk a kikötésre. 
Mivel a városka teljesen egybeépült Prekoval, ha friss halat akarunk vásá-
rolni, csak rövid sétát kell tennünk.
 Ugljan partja erősen tagolt, sok jó horgonyzóöblöt találunk körülötte, 
főképp a délnyugati parton. A Pavlešina-öbölben 7 (44°07,9′N, 015°04,2′E) a víz-
mélység 3 méter. A Prtljug-öböl 8 (44°06,4′N, 015°06,8′E) partján néhány nyaraló 
áll, a vízmélység 4-5 méter. 
 A sziget déli csúcsához közel találjuk a Sabuša-öblöt 9 (44°01,4′N, 015°14,5′E) 
– akár itt, akár a szomszédos öblökben is remekül tudunk horgonyozni. 
Ügyeljünk azonban arra, hogy tőle északra – de máshol is a sziget körül – 
több nyíltvízi halfarmot telepítettek. 
 A közeli Lamjana Vela-öbölben a nagy hajójavító üzem működik; a köz-
vetlenül mellette nyíló Lamjana Mala-öbölben b (44°02,6′N, 015°13,0′E) 5 méte-
res vízben horgonyozhatunk.

Ugljan szigete

LENT A Szt.
Jeromos-kolostor 
Ugljan városkában
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A Ždrelac‑átjáró
A 19. század végéig Ugljan és Pašman egy sziget volt. Mivel a nyílt tenger 
felől Zadarba érkező vagy onnan induló hajóforgalomnak nagy kerülőt kellett 
tennie, 1883‑ban a legkeskenyebb részen, Ždrelac falutól északra átvágták 
a földnyelvet, ezzel kialakítva a Mali Ždrelac‑átjárót 1. 
1973‑ban aztán újra összekötötték a két szigetet: hidat emeltek az átjáró 
fölé, mely alatt egy szűk átjárón – két hajó nem fért el egymás mellett –, 
16,5 méternél alacsonyabb árboccal lehetett átkelni.
A nagy forgalmú csatornát 2009 végén lezárták, hogy több mint féléves mun‑
kával kiszélesítsék, miközben a híd szabad nyílásmagasságát 17,5 méterre 
növelték. Az átjáró piros és zöld bójákkal jól kitűzött és éjszaka is kivilágított.
Ha tervezett útvonalunk az Ugljan–Pašman híd alatt vezet, mindig ellenőrizzük előtte az árboc magasságát! Sok 
charterhajón a hidat pirossal vastagon áthúzott matrica jelzi, ha a hajó nem fér át a híd alatt – ám ha nincs matrica, 
akkor is legyünk elővigyázatosak és nézzünk utána az adatoknak!
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44°05,8′N, 015°10,3′E

G
 HHI: 100-20, MK13; 
BA: 515; IM: M25

Talán nem sértődnek meg Sutomišćica lakói, ha azt mondjuk: a város két 
fő vonzereje a marina és Zadar (B230) közelsége – és e vonzerők közül az 
egyik csak alig néhány éve létezik: az Ugljan‑sziget (B222) egyik legjellem-
zőbb növénye után Olive Island-nak keresztelt 200 férhőhelyes marinát 1 
2007-ben nyitották meg. Egyik érdekessége, hogy éjjel-nappal kívánság 
szerint közlekedő, maximum 12 személyes gyorskomp (valójában egy mo-
torcsónak) hozza-viszi a vendégeket Zadarból és vissza.
 A falutól délnyugatra lévő Vela Glava nevű dombról 2 káprázatos kilátás 
nyílik a zadari szigetvilágra és a szárazföld hegyeire. A település régi neve 
Sveta Fuma, azaz Szt. Eufémia volt, ez a neve a plébániatemplomnak 3 
is, amely mellett a mediterrán tájakon szokatlanul csúcsos harangtorony 
áll. A település egyik legszebb épülete a zadari Lantana család 1686-ban 
épült nyaralója, mellette egy kis kápolnával 4. Ugyancsak egy kápolnát lá-
tunk az öblöt védő földnyelv csúcsán 5.
 Ha Sutomišćicában kikötve estére nem megyünk át Zadarba, érdemes 
átsétálni a település északi szomszédjába, Lukoranba 6, ahol régi házak 
övezik a hangulatos öblöt.

Zadartól csak egy kompjáratnyira
Sutomišćica

M	Marina	Olive	Island	1	23273 Sutomišćica, tel: +385 23 335 808, e‑mail: info@oliveislandmarina.com, web: www.
oliveislandmarina.com, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 56 EUR.	215 kikötőhely, 25 parti tároló. Vízmélység: 7,5 m.
R	 Olive	Island	7	23273 Sutomišćica, tel: +385 23 335 809. A marina vendéglője.
R	 Lantana	8	23273 Sutomišćica, tel: +385 23 268 264, e‑mail: info@lantana‑restoran.com, web: lantana‑restoran.com.

500 m

N

Ugljan

Lukoran

KÖZÉPEN A 
sutomišćicai öböl
LENT A Lantana 
család villája
JOBBRA Olajligetek 
és olajbogyók



Olajfák
A tengerparton és a szigeteken rengeteg olajfát látunk 
– s képzeljük, mennyi lehetett régen: egy 18.  század 
végi statisztika szerint 27, a második világháború után 
40, ma pedig kb. 6 millió példány van ebből a szerte‑
ágazó lombozatú, örökzöld mediterrán növényből.
A fa lándzsahegy alakú levelei 3 évente újulnak meg, a 
göcsörtös törzs pedig rendkívül ellenálló, ezért az olaj‑
fát az örökkévalóság fájaként is szokták emlegetni.
A horvát partokon a legtöbb olajfa gyökerei csak na‑
gyon vékony talajréteget találnak, ami alatt kemény 
sziklába ütköznek. 
A fiatal fák általában 7 éves koruk után kezdenek el 
termést hozni, igazán bőven azonban csak a 20 évesnél 
öregebb egyedek teremnek – s ezt a hozamot tartják 
közel másfél évszázadig.
Egy fa átlagtermése 20 kg körüli,  ennyi bogyóból 3‑5 li‑
ter olaj nyerhető. Az olajat a főzésen kívül pl. szépítősze‑
rek alapanyagaként használják, de régen gyógyítottak 
vele, sőt, egészen a középkorig fizetőeszköz is volt.
Ugljan szigetén az olajbogyó feldolgozás kétezer éves 
múltra tekint vissza. Az itt termelt olívaolaj rendkívül jó 
minőségű. Valószínűleg a sziget neve is ehhez kapcso‑
lódik: horvátul az ulje szó olajat jelent.
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Preko Ugljan‑sziget (B222) legnagyobb települése és közigazgatási központja. 
Három kikötője is van: az északi 1 a helyi hajóké, itt általában nem ta-
lálunk szabad helyet. A déli móló 2 a Zadarból (B230) érkező kompoké, de 
itt van a benzinkút is. A kettő között van a marina 3, mely kisebb ugyan, 
mint a sutomišćicai (B224) vagy a kukljicai (B227), de jó eséllyel találunk benne 
szabad vendéghelyet.
 Preko a legtöbb látnivalót a közeli kis Galovac-szigeten 4 kínálja – ettől 
a szigettől keletre van a kisváros „felső” kikötője (ha hajóval járunk arra, 
figyeljünk rá, hogy a sziget és a part közötti szűk csatornában sekély a 
víz). A szigetet 1443-ban kapta meg a ferences rend és 1492-re templo-
mot és kolostort építettek rajta. Hetvenhat évvel később azonban a temp-
lom összeomlott; a ma is látható épületet 1569-ben emelték. A kolostor 
a későbbi pestisjárványok idején kórházként és karanténként is szolgált, 
a 20. században pedig egyházi gimnázium működött benne. A sziget jó 
strandjai miatt is kedvelt úticél.

Egy város, három kikötő
44°04,9′N, 015°11,4′E

G
 HHI: 100-20, MK13; 
BA: 515; IM: M25

Preko

300 m

N
GALOVAC

Sutomišćica

Kukljica

M	Marina	Preko	3	23273 Preko, tel: +385 23 286 230, e‑mail: info@marinapreko.com, web: www.marinapreko.com, VHF: 17, 
nyitva: egész évben, ár: 57 / 65 EUR.	87 kikötőhely.
R	 Petrina	23273 Preko, Bilišće 16, tel: +385 23 286 860, e‑mail: konoba@petrina‑preko.hr, web: www.petrina‑preko.hr.
Y	 Gyógyszertár	23273 Preko, Ive Mašine 3, tel: +385 23 286 179.
I	Turistainformáció	23273 Preko, tel: +385 23 286 108, e‑mail: tzpreko@preko.hr , web: www.preko.hr.
H	 Kikötőkapitányság	23273 Preko, tel: +385 23 286 183.
U	 INA	benzinkút	44°04,6′N, 015°11,6′E, 23273 Preko, Artić 4, tel: +385 23 286 214, web: www.ina.hr, nyitva: H–V: 6–22.

LENT Preko a 
Galovac-sziget 
felől

A 270 méter magas 
dombon álló 11. századi 
Szt. Mihály‑erődből gyönyö‑
rű kilátás nyílik a környező 
szigetvilágra. Sajnos az 
erőd összképét elrontja a 
ráépített rádiótorony.
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Halászkikötő és marina
A halászfalut, mely nyaranta a legtöbb turistát vonzza a szigeten, először 
1345-ben említik az írások, de egyesek szerint sokkal korábban, még a 
bizánci időkben alapították.
 A védett öbölben fekvő halászkikötőt az utóbbi időben marinává bőví-
tették. Több mólót állandó bérlők és helyiek használnak, de vendéghelyek 
is vannak. Az öböl déli és délkeleti része a halászhajóké, ott ne próbálkoz-
zunk a kikötéssel.
 Az öblöt sétány és régi házak veszik körül, kikötés után kel-
lemes sétát tehetünk itt. Nézzük meg a 12. században épült 
Szt. Pál-plébániatemplomot 2, homlokzatán glagolita feliratokkal. A te-
lepüléstől északra és délre – kb. 2-2 kilométer távolságra – is van két 
templom. Az észak felé eső Havas Boldogasszony-templomban található 
a csodatévő Madonna-szobor, melyhez minden év augusztus 5-én hajós 
körmenetet rendeznek. Kukljicától délre a nemrég felújított, 15. századi 
Szt. Jeromos-kápolnát érdemes meglátogatni.
 A marinától északra lévő félsziget a turistáké: ez a Zelena Punta nevű 
nyaralótelep 3 apartmanházakkal, étteremmel, üzlettel. 

44°02,0′N, 015°15,1′E
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Kukljica

300 m

N

M	Marina	Kukljica	1	23271 Kukljica, tel: +385 23 373 223, e‑mail: sabusa@zd.htnet.hr, nyitva: egész évben.	
300 kikötőhely.
R	 Ciao‑ciao	23271 Kukljica, tel: +385 98 223 732, e‑mail: ciao‑ciao@kukljica.hr.
R	 Stari	Mlin	23271 Kukljica, tel: +385 23 373 304.
I	Turistainformáció	23271 Kukljica, tel: +385 23 373 276, e‑mail: kukljica@kukljica.hr, web: www.kukljica.hr.

KÖZÉPEN A falu és 
az öböl
LENT A Szt. Pál 
templom a kikötő 
felől



A dalmát város
„A Dalmát város – kicsi. Persze hogy az, amikor magas és erős falakkal kellett körül‑
övezni, amikor a legtöbbször hegyek karéjába szorított, védett öbölben vagy a vízbe 
nyúló apró félszigeten, szirten épült. A dalmát város – kőváros. A biztos sziklaalapra, 
a helyszínen vagy a közelben bányászott, kemény, de faragható mészkőből mód van 
emeletes házak készítésére.
 A dalmát városban, ha van is egy‑két tér, azok többnyire alig nagyobbak, mint 
holmi belvárosi udvar; és az utcák szélessége általában egy‑másfél, legfeljebb ha két 
méter. Egy‑egy kivételes, „széles” főutca is csak gyalogkorzónak alkalmas, a szükség‑
ből mégiscsak beengedett kisebb áruszállító autók is csak lépésben haladhatnak.
 A dalmát város, sziklára épülve, követi a talaj egyenetlenségeit; sikátorai lép‑
ten‑nyomon lépcsővé alakulnak, lépcsői utcává. A házakat első‑második emeleteik‑
nél néhol függőfolyosók hidalják át, kőgerendák támasztják egymáshoz, máshol csak 
kifeszített kötelek, száradó fehérnemű alkot „hidat” az utcák felett.
 A dalmát város gondosan ki van kövezve, nem macskakővel, hanem szépen fara‑
gott, szabályos, fehér, halványszürke, sárgás, barnás kockákkal, melyek réstelenül 
illeszkednek. Éppen ezért kis gonddal remekül tisztán tartható, és ez a gond a leg‑
több helyen nem is hiányzik. A nyár persze oly forró, hogy minden szerves hulladék 
azonnal bomlásnak indul, s a szűk utcákban szél nem járván, megreked a levegő, 
így a tisztaság nem valami jeges és illattalan sterilitást jelent, hanem viszonylagosan 
értendő. A dalmát várost ésszerűen tervezték meg és építették fel. De nem a huszadik 
században. Geometriájában uralkodó elem a négyszög; rend van benne, de nem a 
gépies szimmetria, hanem a szerves élet mindig kissé anarchikus, a gyakorlati kö‑
vetelményekkel s nem az eszményi elképzelésekkel alkudozó rendje. Az idegen tehát 
könnyen eltéved, körbejár, mintha éjszaka erdőben tévesztett volna utat; összeté‑
veszti a hasonló sarkokat, képtelen a távolságot jól felbecsülni, nem tudja belülről 
felmérni a város nagyságát és arányait.
 A dalmát város zárt, nem lehet kilátni belőle. Házak, falak, erkélyek, valami ke‑
véske ág, és más semmi. A tetőket nem látni. A nap csak délidőben pillant be rövid 
ellenőrzésre járdáira, azután gyorsan elvonul, belenyugodva, hogy úgysem tudja elra‑
gadni az utcák fukarul őrzött hűvösségét és homályát. A hajdani építők, azt hiszem, 
nem féltek annyira a melegtől, hogy csak ezért bújtatták volna ennyire össze a há‑
zakat, de ha már a veszély – háborúk, kalózok, bóra – tömörítésre késztette őket, 
ráadásul megkapták a hűs árnyékot.
 A dalmát városban fatáblák védik az ablakokat, erős, merev keresztrudakkal, 
hogy ha jön a bóra vagy a sirokkó, kizárják a házból. A háztetők laposak, és a csere‑
pek, mint karmos ujjak, összekapaszkodnak, nem hagyva rést a viharnak.
 A dalmát városokban a dúsan díszített, tömzsi kis templomok gyakran tornyostul 
sem magasabbak, mint a házak, és nincsen szükség nagy, súlyos harangokra, hogy 
a csengés‑bongás eljusson a legtávolabbi városszélekig. És az oltárok felett sötét ar‑
cúak a Madonnák és a szentek, mintha mórok lennének, mert a régi mesterek képeit 
nem restaurálják, fényesítik ki újra; csak a glóriák és az oltári edények aranya ragyog 
örök fénnyel, kiolthatatlanabbul, mint az örökmécs.
 A dalmát városok otthonosak, őrzik a hajdanvolt idők patriarchális hangulatát, 
derűs és erős emberek testvériségét, a régi egymásrautaltság megőrzött felelősségét 
és melegét – ha hír, dicsőség, gazdagság meg is kopott, ne vesszen vele minden el. 
Ha szűkek is az utcák és a terek, amennyire lehet, azokon zajlik az élet, a szabad ég – 
a szabad ég kis foltjai – alatt, egymás szakadatlan üdvözlése és kerülgetése közben, 
ismerős szemek kereszttüzében.
 A dalmát város kedves és szép és élő – a dalmát város a múlt, rekvizitum, skan‑
zen, lakott múzeum. »Tekintsd meg páratlan középkori gyűjteményünket: híven meg‑
őrzött környezet, ma is lakott eredeti objektumok!«”
(Lázár István: Adriai nyár, 1968)
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Dalmácia soktornyú egykori fővárosa
Zadar – bár régen valóban főváros volt – ma is méltán pályázhatna erre a 
címre. Központi fekvése, gyönyörű környezete, műemlékei és a város han‑
gulata számtalan látogatót vonz. Minket, hajósokat is elkényeztet, hiszen 
a város közvetlen közelében több marinában is kiköthetünk – van olyan, 
ahonnan az óváros pár perces sétával elérhető. Zadar felfedezésére egy 
hét is kevés – ha csak egy éjszakára kötünk ki, mindenképp tervezzük úgy 
az érkezést és a másnapi indulást, hogy minél több időnk legyen magunk‑
ba szívni a város hangulatát és meglátogatni a legérdekesebb látnivalókat!
 Zadar mindig is fontos szerepet játszott Dalmácia életében: az illírek 
egyik központja volt már az i. e. 8 századtól – ők Jadernek nevezték. A ró‑
mai hódítások során maga Julius Caesar alapította újra, Iulia Jader néven. 
Ekkor alakult ki az óváros szerkezete és épült ki a vízvezeték, a városfal 
és a kikötő. A rómaiak után a gótok és egy földrengés is nagy pusztítást 
végzett; az újjáépítés a bizánciak érdeme, akik a 7. században Dalmácia 
fővárosává tették Jadert. Később horvát, majd magyar kézre került a tele‑
pülés, 1105‑ben Könyves Kálmán be is vonult a városba, melynek magyar 
neve Zára lett. Ezután néhány száz éven keresztül magyar és velencei ura‑
lom váltotta egymást – a hatalomátvétel hol békés úton, hol harcok árán 
zajlott. Végül – 1409 és 1797 között – tartósan Velence birtoka, a városál‑
lam dalmáciai birtokainak központja lett Zadar. Az első világháború végéig 
a Monarchiához, a két világháború között Olaszországhoz tartozott, majd 
1947‑ben Jugoszláviához csatolták. A jugoszláv háborúban komoly harcok 
folytak a város birtoklásáért, végül 1993‑ban a horvát erők végleg kiűzték 

a szerb csapatokat.
 Bármilyen irányból is érkezünk Zadarba, már 
messziről látjuk az óváros számtalan templom‑
tornyát; kétségkívül délkelet felől közelítve a leg‑
szebb a látvány, hiszen így az egész óváros előtt 
elhajózunk. Érdemes – természetesen a bizton‑
ságot szem előtt tartva – minél közelebb menni 
a parthoz, hogy megfigyeljük a parti sétány épü‑
leteit és az embereket.
 A marina 1 az óváros által védett öbölben 
van – a megközelítéskor számítsunk nagy hajó‑
forgalomra, hiszen ugyanebből az öbölből indul‑
nak a környező szigetekre a kompok és a kirán‑
dulóhajók. A kikötőhelyek meglehetősen szűkek 
és főszezonban a vendéghelyek is hamar elfogy‑
nak. Ha itt nem találunk helyet, próbálkozzunk a 
közeli Vitrenjak marinában 2 (ennek hátránya, 
hogy elsősorban klubkikötőként működik, kevés 
helyet fenntartva a látogatóknak), vagy az óvá‑
rostól kissé távolabb eső Marina Borikban 3.
 Ha sikerül a városi marinában helyet kap‑
nunk, az óvárosba való eljutáshoz rögtön kipró‑
bálhatjuk Zadar egyik érdekességét: a móló vé‑
géről 4 az óvárosba evezős komppal (csónakkal) 
is átkelhetünk – keressük a „Zadarski barkajol” 
(azaz zadari csónakosok) táblát. De csónak nél‑
kül sem nagy a távolság: a marinától pár percre 
van az öblöt átszelő gyalogoshíd 5, amelyen át 

44°07,1′N, 015°13,4′E
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Zadar

AZ ELŐZŐ OLDALON 
Dalmát háztetők
KÖZÉPEN A Szt. 
Donát‑templom és 
a Szt. Anasztázia 
székesegyház 
harangtornya
LENT Kilátás a 
harangtoronyból



Zadar | 231 

rögtön az óvárosi Új kapuhoz 6 jutunk. Amennyiben Borik vagy Vitrenjak 
marinákban kötünk ki, az 5‑ös vagy 8‑as buszjáratokkal juthatunk el a gya‑
logoshídig (átszállással egészen az óvárosba is bebuszozhatunk – ehhez a 
2‑es vagy 4‑es járatot keressük).
 Kezdjük óvárosi sétánkat az Új Kapunál! Ha jobbra fordulunk, a piac‑
hoz 7 jutunk – de érdemes ezt a séta végére hagyni, hogy csomagok nél‑
kül járjuk be a várost, hiszen nehéz megállni, hogy ne vásároljunk valamit! 
 Az óvárosba a Michele Sanmichele által 1560‑ban épített Tengeri (vagy 
Szt. Krševan)‑kapun 8 is beléphetünk. Ennek közelében áll a szintén Szt. 
Krševan nevét viselő, 1175‑ben épült templom 9. A templombelső barokk 
stíilusú, a főoltáron Zadar négy védőszentjének (Krševan, Zoilus, Simeon, 
Anasztázia) szobrai láthatók.
 Induljunk el egyenesen a Új Kaputól és hamarosan a város főterére a, 
a Narodni trg‑re érünk (bár nem ez az óváros legnagyobb tere, itt van a 
Városháza, ezért nevezzük főtérnek). A városházával átellenes oldalon áll 
az 1555‑ben épült Városi Loggia, melyben a bírósági tárgyalásokat tartot‑
ták; később könyvtár lett, ma kiállítóterem működik benne. Vele szemben 
van a szintén az 1500‑as évekből származó Városi őrség épülete (ma nép‑
rajzi múzeum), melyhez 1798‑ban építették az óratornyot.
 A térről induljunk el a Široka utcán a félsziget vége felé. A boltok, ká‑
vézók, éttermek után hamarosan elérünk a az óváros legnagyobb teréhez 
(Zeleni trg) b. Itt vannak a római kori Fórum c maradványai (az elkerített 
részen ma is régészek dolgoznak), melyről sokáig nem is tudtak: a romok 
a második világháború bombázásai után kerültek elő. Az Augustus császár 
idejében épült, 90×45 méteres Fórum három oldalát eredetileg márvány 
oszlopsor szegélyezte; nyugati részén még ma is látható egy korinthoszi 
oszlop, mely a középkorban „Szégyen‑oszlopként” szolgált.

N

1 km 1 nm

ć - 0230
Ć - 0198
č - 0232
Č - 0200
š - 0154
Š - 0138
ž - 0158
Ž - 0142

A kikötő felé tartva 
már messziről látjuk 
a „Maraska” feliratot, 
mely a környéken termő 
marasca‑cseresznyéből 
készült likőr, a Maraschino 
di Zara legelterjedtebb 
márkaneve. 
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 A kör alaprajzú, szinte ablaktalan kőépület a Szt. Donát‑templom d 
Zadar szimbóluma. A bizánci építészet egyik legszebben megmaradt alko‑
tását a 9. században építette Donát püspök, nagyrészt az akkor még álló 
fórum köveiből. A rotunda 1797 óta nem egyházi célokat szolgál, kiváló 
akusztikájának köszönhetően nyáron komolyzenei koncerteknek ad ott‑
hont. A templomhoz tartozónak gondolhatjuk a tér sarkán álló harangtor‑
nyot, mely valójában a Szt. Anasztázia‑székesegyház e része. A torony épí‑
tése 1752‑ben kezdődött, de csak 1892 ‑ben, fejeződött be T.G. Jackson 
angol mérnök tervei alapján. A kilátás miatt érdemes fölkapaszkodni az 
56 méter magas torony lépcsőin és csak azután megkerülni a háztömböt, 
hogy eljussunk a székesegyház bejáratához. Mielőtt belépünk, csodáljuk 
meg a három bejárattal, valamint vakboltívekkel tagolt homlokzatot, rajta 
a (nagyobb) román és (kisebb) gótikus rózsaablakot. A templomot szintén 
Donát püspök kezdte el építtetni a 9. században, egy egykori ókeresztény 
bazilika alapjaira; mai formáját 1285‑re nyerte el. A Zeleni trg másik ol‑
dalán található a Szűz Mária bencés kolostor és templom, mely 1066‑tól 
1091‑ig épült és azóta számos átalakítást élt meg. Reneszánsz homlokza‑
tához egy román stílusú harangtorony járul, melyet Könyves Kálmán kirá‑
lyunk építtetett 1105‑ben.
 A templomok felfedezése után sétáljunk le a tengerpartra és forduljunk 
jobbra. Akár a rakparton, akár a fák árnyékában, a parkban megyünk, 
hamarosan különös hangokra leszünk figyelmesek: a félsziget végén van 
a 2005 ‑ben épített Tengeri orgona f, amelynek sípjain a hullámok által 
komponált muzsika szól. Az orgona mellett a sétányon áll a Nap emlékmű‑
ve, mely a Napot és a bolygókat szimbolizáló napelem‑körökből áll; ezek 
napközben magukba gyűjtik a fényt, este pedig egészen különleges lát‑
ványt nyújtanak. A félsziget csúcsa fémkordonokkal elzárt terület: innen 

indulnak Olaszország felé a kompok g; ám ha 
gyalogosan és láthatóan jó szándékkal sétálunk 
erre, valószínűleg senki sem fog ránk szólni.
 Induljunk visszafelé, tetszésünk szerint a par‑
ton vagy egy párhuzamos belső utcán, hogy az 
óváros még felfedezetlen részeit is bejárjuk (ha 
továbbsétálnánk a félsziget csúcsánál, eljutnánk 
a marinával szemben lévő városfalhoz és a csó‑
nakos emberekhez). A tengerparton – már jóval 
túl a Fórumon – áll a zadari egyetem h épülete. 
Közvetlenül utána egy öblöt i találunk, ennek 
neve Foša, mely az olasz fossa = árok szóból 
származik. Itt áll a Szárazföldi kapu (másik ne‑
vén Városkapu) j, mely 1543‑ban épült és – 
mint akkoriban az óváros egyetlen szárazföldi 
bejárata – felvonóhíddal zárható volt. A középső 
boltív felett egy Szt. Krševant lóháton ábrázoló 
domborművet és a velencei uralom emlékeként 
a szárnyas oroszlánt láthatjuk.
 Ha belépünk a kapun, forduljunk rögtön jobb‑
ra és Zadar egyik legérdekesebb terére érünk. 
Ez az Öt kút tere q§ (Trg pet bunara) – a csigá‑
val működő kutak (melyekből valóban öt van) 
1574‑ben épültek. A tér délkeleti oldalán egy kis 
parkot találunk – ha a séta közben pihenésre 
és árnyékra vágyunk, térjünk be ide. A tér másik 
oldalán áll az ötszög alakú Kapitánytorony – ez 
az egyetlen, amely 13. századi városfal tornyai 

Várhatóan 2012 végétől 
jóval kisebb kompforga‑
lomra kell számítanunk az 
óvárosi öbölben. Zadartól 
délkeletre, a Gaženica nevű 
városrészben épül az új 
kompkikötő, mely a spliti 
kikötő mellett az Adria keleti 
partjának legnagyobb ilyen 
létesítménye lesz; várható‑
an az összes – belföldi és 
nemzetközi – komp innen 
fog indulni és ide érkezik, 
ezzel tehermentesítve az 
óvárost.

LENT Az Öt kút tere
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közül máig megmaradt. Az Öt kút tere egy másik térben folytatódik, ahol 
egy római oszlopot és egy Traianus római császár idejéből származó di‑
adalív maradványait látjuk. Az oszlopot több oszlop darabjából állították 
össze 1729‑ben, ezek korábban egy római templomban álltak. A tér másik 
oldalán áll a Hercegi palota vagy Rektorpalota, melyet az 1600‑as évektől 
kezdve közel kétszáz éven keresztül építettek és bővítettek.
 Sétáljunk végig a Rektorpalota előtt és a Spire Brusine utcában néz‑
zük még meg a Szt. Mihály q' és Szt. Domonkos q" templomokat, mind‑
kettő gótikus stílusban épült. A Szt. Mihály‑templom kapuja fölötti dom‑
borművet egy római síremlékről telepítették át. A Szt. Domokos‑templom 
érdekessége, hogy a hozzá tartozó kolostorban alakult meg a 14. század 
végén az első horvát egyetem. A templommal szemben áll a szintén góti‑
kus Nassi‑palota q+. Ha a Szt. Mihály‑templomnál jobbra fordulunk, vissza‑
érünk a Narodni trg‑re, majd sétánk kiindulási pontjához, az Új kapuhoz.
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M	Marina	Zadar	1	44°07,1′N, 015°13,4′E, 23000 Zadar, Ivana Meštrovića 2, tel: +385 23 204 850, e‑mail: info@
marinazadar.com, web: www.marinazadar.com, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 65 EUR. 300 kikötőhely, 200 parti tároló.
M	Marina	Vitrenjak	2	44°07,5′N, 015°13,1′E, 23000 Zadar, Obala Kneza Trpimira bb, tel: +385 23 331 076, VHF: 17, 
nyitva: egész évben.	250 kikötőhely.
M	Marina	Borik	3	44°07,7′N, 015°12,6′E, 23000 Zadar, Obala Kneza Domagoja 1, tel: +385 23 333 036, e‑mail: 
infomarinaborik.hr, web: www.marinaborik.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 65 EUR.	185 kikötőhely, 50 parti tároló.
R	 Pet	Bunara	q!	23000 Zadar, Trg pet bunara, tel: +385 23 224 010, web: www.petbunara.hr, nyitva: H–V: 9–22.30.
R	 Foša	q%	23000 Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 2, tel: +385 23 314 421, web: www.fosa.hr, nyitva: H–V: 11–24.
P	Orvos	23000 Zadar, Ivana Mažuranića 28 A, tel: +385 23 239 800.
Y	Gyógyszertár	23000 Zadar, Jurja Barakovića 2, tel: +385 23 302 931, e‑mail: ljekarna‑zadar@zd.htnet.hr.
H	 Kikötőkapitányság	23000 Zadar, Liburnska obala 8, tel: +385 23 254 888.
U	 INA	benzinkút	q/	23000 Zadar, Ulica Kneza Branimira 20a, tel: +385 23 235 962, hr, nyitva: H–V: 6–22. Vízmélység: 2,5 m.
I	Turistainfomáció	23000 Zadar, Mihovila Klaića 1, tel: +385 23 316 166, e‑mail: info@tzzadar.h, web: www.tzzadar.hr.

A Nap emlékműve 300 
darab napelem‑cellája egy 
22 méter átmérőjű kört 
formáz és 2008 óta vilá‑
gítja be a zadari éjszakát. 
Alkotója ugyanaz a Nikola 
Bašić, aki a tengeri orgonát 
építette 2005‑ben.
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44°03,7′N, 015°07,3′E

G
 HHI: 100‑20, MK13; 
BA: 515; IM: M25

Iž és az őt körülvevő kis szigetek kívül esnek a turisták és a nyaralók ha‑
gyományos felvonulási útvonalán. Hajóútjaink azonban gyakran vezetnek 
el a közelében – földrajzi elhelyezkedésében és forgalmában is „arany kö‑
zéputat” képez Dugi Otok (B216) nyílt tenger felőli hosszú partszakasza és a 
Zadar (B230) előtti nagy forgalmú csatorna között.
 Ez az egyetlen dalmát sziget, mely – bár a lakosok jelentős része az 
első világháború után kivándorolt, ekkor a lakosság 3500‑ról 600 főre 
csökkent – a hagyományos fazekasmesterséget máig megőrizte. Az agyag‑
ból készült edények egyedi formájuk miatt még ma is keresett portékák, 
Veli Iž utcáin sétálva vásárolhatunk is belőlük. 
 A szigeten két település van. Nevük Mali (Kis) és Veli (Nagy) Iž, de a 
helyiek Južnje (Déli) és Zmorašnje (Tengeri) Selonak (falunak) is hívják.
 Veli Iž 1 (44°03,1′N, 015°06,7′E) öblének déli oldalán egy kis marina 2 van; a 
szemközti rakpart 3 a menetrendszerinti hajóké. A település csak pár ut‑
cából áll; a fazekasműhelyek mellett néhány éttermet, boltot, az öböl bejá‑
ratánál strandot találunk. Érdemes felsétálni még a faluhoz közeli dombra, 
ahonnan páratlan kilátás nyílik a környező szigetekre. Az óváros fő látvá‑
nyossága a 14. században emelt és azóta többször felújított és átépített 
Szt. Péter és Pál‑templom 4.
 Mali Iž 5 (44°01,7′N, 015°08,4′E) városi kikötőjében kevés a hely, a hosszan 
benyúló mólónál a kompok kötnek ki, így ott csak rövid pihenőre állhatunk 
meg (s esetleg gyorsan kell távoznunk). Ha partra akarunk szállni a szige‑
ten, Veli Iž marinája sokkal jobb választás.

Iž és Rava szigete
Kis falvak, kevés turista
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Mali Iž

Már az ókortól honos, de a 
huszadik század hetvenes 
éveiben újjáélesztett ha‑
gyomány szerint minden év 
júliusának utolsó hétvégé‑
jén tartják Veli Iž ünnepét, 
amely során – zenés‑táncos 
műsorok kíséretében – a 
népviseletbe öltözött 
lakosok megválasztják „Iž 
királyát”, aki azután egy 
éven át uralkodik.

Halfarmok
A partok közelében hajózva, a védettebb öblök‑
ben gyakran látunk a víz tetején úszó kerítés‑
nek látszó valamit – Iž nyugati oldalán is több 
ilyen van. A nagyobbakat a térképek is jelzik, 
a kisebbeket csak a pilotkönyvekben találjuk 
meg. A halfarm szerkezete nem bonyolult: egy 
víz alá merülő, nagy ketrec, melyet úszótestek 
tartanak a víz fölött (és természetesen a tenger‑
fenékhez is rögzítik őket). Alakjuk lehet kör vagy 
négyszögletes. Horvátországban az 1960‑as 
évek óta telepítenek ilyen ketreceket, leggya‑
koribb lakójuk ma a tonhal, melyből szabadon 
már egyre kevesebb él az Adriában. A tonhal 
az egyik legfontosabb horvát exportcikk. Érde‑
kesség, hogy az egyik legnagyobb vevője Japán, 
így könnyen előfordulhat, hogy Tokióban adriai 
tonhalból készült „autentikus” japán szusit 
szolgálnak fel. A halfarmok mellett kagylófar‑
mokkal is találkozunk – a Stoni‑öbölben vagy a 
Krka‑folyó torkolatánál sok ilyen van. A hajóról 
csak a sűrűn rakott bójákat vagy a cölöpöket 
látjuk, maguk a kagylók a cölöpök víz alatti 
részén vagy a bójákról lógó köteleken nőnek 
vastag csomókban.
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 Csak néhány házból áll és közigazgatásilag 
Mali Ižhez tartozik a Knežak‑sziget takarásá‑
ban lévő Knež 6 (44°02,1′N, 015°08,0′E). Itt két étte‑
rem, az egyik előtt néhány muringos kikötőhely, 
valamint az öbölben bóják vannak; ez utóbbiak 
közül néhány az étteremé, mások fizetősek. 
Knežak‑sziget és a szárazföld közötti átjáró leg‑
szűkebb részén középen is csak alig 3 méter a 
vízmélység, legyünk körültekintőek! 
 Iž‑sziget körüli horgonyzásra ajánljuk még a 
Soline‑öblöt 7 (44°03,7′N, 015°04,6′E); 4–6 méter a 
vízmélység, megközelítésekor ügyeljünk a kis 
sziget kelet oldalán lévő zátonyra és a déli oldal 
közelébe, valamint az öböl nyugati oldalára tele‑
pített halfarmra. Választhatjuk a sziget délkeleti 
végénél a Vodenjak‑öblöt 8 (44°01,0′N, 015°09,0′E) is.
 Ižtől nyugatra, már Dugi Otokhoz közelebb 
van Rava szigete, rajta két kis település: Mala Rava 9 (44°02,3′N, 015°03,3′E) 
és Vela Rava a (44°01,4′N, 015°03,5′E). Mindkettőben csak néhány kikötőhely 
van, s helyenként ott is alig 1,5–2 méter a vízmélység, de nyáron néhány 
kikötőbóját is találunk a rakpartoknál. A két település közötti Paladinica 
öbölben b (44°01,7′N, 015°03,7′E) kb. 10 méteres vízben horgonyozhatunk.

M	Marina	Veli	Iž	44°03,1′N, 015°06,7′E, 23284 Veli Iž, tel: +385 23 277 006, e‑mail: marina.zadar@tankerkomerc.hr, web: 
www.tankerkomerc.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 54 EUR.	45 kikötőhely, 150 parti tároló, szerviz.
R	 Lanterna	23284 Veli Iž, Veli Iž bb, tel: +385 23 277 377, e‑mail: ante.glomuz1@zd.t‑com.hr.

100 m

N

Veli Iž

FENT Veli Iž öble a 
dombtetőről
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43°58,6′N, 015°21,5′E

G
 HHI: 100‑20, MK13, 14;
BA: 2711; IM: M25

Míg Ugljan (B222) szigetén több nagyobb települést és marinát találunk, 
Pašmanon ilyen kevés van – sőt, marina egyáltalán nincs és nagyobb ha‑
jóval a városi kikötőkben is alig‑alig találunk helyet. Bár nincsenek rajta 
magas hegyek – legmagasabb pontja sincs 300 méter –, a nyugati partjai 
meredeken lejtenek a tenger felé, így ott csak néhány házat‑házcsoportot 
találunk. A falvak, amelyekben összesen alig több mint háromezren élnek, 
mind a sziget keleti oldalán vannak.
 Északról dél felé haladva az első település Ždrelac, közvetlenül a híd 
pašmani oldalánál. Az átjáró öblében 1 (44°01,0′N, 015°15,5′E) bójákat és hor‑
gonyzóhelyet (5 méteres vízmélységgel), a szomszédos öbölben parányi ki‑
kötőt 2 (44°00,9′N, 015°16,2′E) találunk. Kikötés után, érdemes fölsétálni a hídra 
és figyelni az elhaladó hajókat.
 Neviđane és Pašman városkák között félúton van Mrljane és Barotul fa‑
lucska. Mindkettőnek kis kikötője, előttük pedig horgonyzóhely 3 (43°58,2′N, 
015°21,7′E) van, 4 méteres vízmélységgel. Szinte pontosan az öböl közepén 
egy hajóroncs fekszik, legyünk óvatosak a megközelítésnél és a horgony‑
zásnál. Az öböl bejáratánál levő kis szigetet (neve Garmenjak) mindig nyu‑
gat felől kerüljük, mert a keskeny átjáróban csak 1 méteres a víz.
 Innen délre találjuk a sziget fővárosát – amennyiben fővárosnak ne‑
vezhetünk egy alig 500 lakosú települést –, Pašmant 4 (43°57,5′N, 015°23,3′E). 
Kis kikötőjében alig van hely vendégeknek. Itt a legkeskenyebb a 
Pašmani‑csatorna, ráadásul az elszórt szigetek is leszűkítik a hajózóutat. A 
szigetek sora egészen a Biograd (B240)–Tkon vonalig folytatódik.

Ugljan csendesebb folytatása
Pašman szigete

A szív alakú sziget
Természetesen nem Pašman‑
ról, hanem a tőle keletre lévő  
kis szigetről, Galešnjakról van 
szó, melynek alakja szinte 
szabályos szívet formáz. 
Ezt a tényt már a napóleoni 
időkben is felfedezték, egy 
1802‑ben készült térképen 
is pontosan kivehető a sziget szív alakú – kb. 1,55 km 
hosszú – körvonala. 
Az igazi ismertséget azonban napjaink technikája, az 
internet, a műholdképek szinte bárki általi hozzáférhe‑
tősége hozta meg Galešnjaknak: a szigetet nagy televí‑
ziós csatornák és hírlapok, magazinok is bemutatták, s 
már egyszerűen csak – Ciprustól elbitorolva a nevet – a 
„Szerelem szigeteként” emlegetik.
A zöld növényekkel borított sziget ma teljesen lakatlan, 
s feltehetőleg régen sem volt ez másképp: csak három 
illír sír maradványait találták meg itt. 
Ahhoz, hogy a szigetre lépjünk, engedélyt kell kérnünk 
tulajdonosától, az Ugljan szigetén, Prekoban élő, Vlado 
Jureškotól, aki nyilatkozatai szerint maga is töri a fejét a 
szigetben rejlő üzleti lehetőségeken.
Talán már nem sokáig marad lakatlan Galešnjak…

KÖZÉPEN A 
biogradi komp 
Tkon kikötőjében
LENT Kilátás a 
Ćokovac‑dombról
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 Pašman‑sziget szárazföldi összeköttetését (ha nem számítjuk az 
Ugljanon keresztüli átkelést) Tkon városka 5 (43°55,4′N, 015°25,1′E) jelenti, in‑
nen járnak Biogradba a kompok. Kikötője – a sziget többi településéhez 
hasonlóan – ennek is nagyon kicsi. 
 Tkonhoz közel, a Ćokovac‑dombon 6 van a sziget talán legérdekesebb 
látnivalója, a ma is működő Szt. Kozma és Damján (Sv. Kuzma i Damjan)
bencés kolostor, amely mellől a csatornára, a kis szigetekre és Biogradra 
is remek kilátás nyílik; de bemenni is érdemes. A kolostor érdekessége, 
hogy 1125‑es alapításától egészen az 1808‑as francia megszállásig (ami‑
kor egy időre be is zárt, s csak a huszadik század első felében kezdett újra 
működni) az ott élő szerzetesek megőrizték a glagolita hagyományt, és a 
latin nyelvet egyáltalán nem használták.
 Tkon és Pašman között egy másik kolostort 7 is megnézhetünk: ez köz‑
vetlenül a tengerparton áll, néhány ferences szerzetes él benne. Egy ré‑
szét az 1979‑es restaurálás óta szállásként kiadják. Állítólag maga Szent 
Ferenc kezdeményezte a kolostor építését, amely végül 1392‑re készült el.
 Pašman‑szigettől délnyugatra sok apró sziget pöttyözi a másik oldalról 
a Kornátok (B244) és Žut (B242) által határolt csatornát. Szinte minden öböl al‑
kalmas a horgonyzásra. A Landin‑öbölben 8 (43°54,6′N, 015°23,2′E) az étterem‑
hez tartozó bóják vannak, de akár itt, akár a szomszédos Žinčena‑öbölben 
6‑10 méteres vízben horgonyozni is lehet. A part mentén talán a legvé‑
dettebb öböl a Soline 9 (43°55,7′N, 015°21,4′E), itt is vannak bóják, melyek az 
éttermekhez tartoznak. Nyáron gyakran díjat szednek a horgonyzásért 
is. Ugyanez a helyzet a rögtön a földnyelv után nyíló Sv. Ante‑öbölben a 
(43°56,0′N, 015°20,8′E), itt a parton egy korai román stílusban épült templom 
áll. Északnyugat felé továbbhajózva találjuk a Kobiljak‑öblöt b (43°56,6′N, 
015°19,9′E), itt 8‑10 méteres a vízmélység.
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A Szt. Kozma és Damján 
az egyetlen megmaradt 
működő bencés kolostor 
Horvátországban. 
A látogatási idő megle‑
hetősen szűkre szabott, 
hétfőtől–szombatig délután 
4 és 6 óra között nézhetjük 
meg belülről.
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Az egyébként csendes üdülőfaluban egy nyári szombaton a forgalom vetek‑
szik London nyüzsgő repterével: a horvát Adria legnagyobb charterbázisát 
a hajókat átadók, majd a hajókat átvevők tömegei teszik mozgalmassá.
 A Zlatna luka, azaz Arany kikötő nevű öbölben épült Marina Dalmacija 1 
1200 kikötőhelyével nemcsak a legnagyobb charterbázis, de egyben 
Horvátország legnagyobb marinája is – a mólók számozása 1‑től 48‑ig 
tart, könnyű eltévedni köztük! Különleges kialakítású a marina központi 
része a félkörívű mesterséges szigettel. A kerítésen belül szinte minden 
megtalálható – éttermek, kávézók, boltok, mosoda, pénzváltó –, így egy 
sukošani kikötéskor gyakran nem is kell kilépni a marina területéről. De 
érdemes időt szánni a sétára is. Bár a település nem kínál sok látniva‑
lót, Zadar (B230) és Biograd (B240) sincs messze Sukošantól, így akár egy rövid 
kirándulást is tervezhetünk a két város valamelyikébe.
 Ha maradunk Sukošanban (mely szinte teljesen egybeépült a vele 
szomszédos Bibinjével), sétáljunk el a település védőszentjének, Szt. 
Kasiljannak a nevét viselő templomhoz 2. A templomot a 11. században 
építették, majd a 17. században, barokk stílusban újították fel. Mellette áll 
az ötszintes harangtorony, mely – a 20. században átépített teteje kivéte‑
lével – egyidős a templommal. A közelben áll a kis temetőkápolna 3; de a 
temetőt ne keressük körülötte, azt már régen felszámolták. A templommal 
szemben látjuk a középkori városfal és városkapu maradványait.
 Az öböl közepén egy kis szigeten állt a zadari püspök nyaralója, a 
Palac 4. A 15. században épült, egykor kétszintes, impozáns villának ma 
már csak a félig vízben álló romjai láthatók – nyáron sokan keresik fel úsz‑
va vagy csónakkal.

44°03,0′N, 015°18,0′E

G
 HHI: 100‑20, MK13; 
BA: 2711; IM: M25

Heathrow az Adrián
Sukošan

M	Marina	Dalmacija	1	23206 Sukošan, tel: +385 23 200 300, e‑mail: info@marinadalmacija.hr, web: www.
marinadalmacija.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 65 EUR.	1200 kikötő, 500 parti tároló.
R	 Laguna	5	23206 Sukošan, Marina dalmacija, e‑mail: zeljko.rezan@zd.t‑com.hr, nyitva: H–V: 08–24.
R	 Bepo	6	23206 Sukošan, Jadranska magistrala bb, e‑mail: viktorija.rodic@zd.t‑com.hr, nyitva: H–V: 08–23.
P	Orvos	23206 Sukošan, Ulica Hrvatskih branitelja, tel: +385 23 393 533.
Y	 Gyógyszertár	23206 Sukošan, Jadranska magistrala 8, tel: +385 23 394 030.
I	Turistainformáció	23206 Sukošan, Ulica I. kbr. 89, tel: +385 23 394 104, e‑mail: info@sukosan.hr, web: www.sukosan.hr.
U	 Benzinkút	7	44°03,1′N, 015°17,8′E, 23206 Sukošan, Marina dalmacija, tel: +385 23 394 200. Vízmélység: 4,5 m.

LENT A Palac 
romjai 
JOBBRA FENT  
A marina ma‑
dártávlatból, a 
háttérben Zadar 

Sukošan védőszentjének 
ünnepén, minden év au‑
gusztus 13‑án körmenetet 
tartanak a városban.
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Ha Sukošant (B238) Európa egyik legforgalmasabb repteréhez hasonlítottuk, 
a tőle délre eső Biograd na Moru két marinája sem marad el ettől egy fő‑
szezoni turnusváltáskor. A két egymásba érő, összesen több mint hétszáz 
hajóhelyet számláló kikötő (Marina Kornati 1, Marina Šangulin 2) nagy 
forgalmú charterbázisok, és egy júliusi vagy augusztusi szombaton renge‑
teg ember, gépjármű és csomag megfordul itt. A zsúfoltság érzetét növeli, 
hogy a pašmani (B236) komp is a marinák mellett köt ki 3, ahol ilyenkor szin‑
tén nagy a sorban állás.
 A két marina – melyek víz felőli bejárata közös, a szárazföldi egymástól 
kb. 100 m‑re van (de a Marina Kornatinak van egy északi bejárata is 4) 
– felszereltsége jó, a kikötőhelyek is tágasak. A parti sétány közvetlenül 
mellettük kezdődik, itt számtalan étterem, kávézó, ajándékbolt vár ránk. 
Ha tovább sétálunk a parton, először a városi kikötőt látjuk jobb kéz felől, 
majd szállodák következnek jobbról – nyári estéken a szálloda bárzongo‑
ristája a vendégeken kívül az arra sétálókat is szórakoztatja. Ezután egy 
park és a nagy városi strand következik, természetesen az ilyen helyeken 
elmaradhatatlan vízilabdapályával.
 A kikötőhöz közel nagy Konzum áruházat 5 és piacot 6 találunk: az 
egész hétre való nagybevásárlást kényelmesen elvégezhetjük itt.
 A kompkikötő mellett van a benzinkút 7, ahol egy nyári péntek este 
nagy a sorban állás (a kút egyébként ilyenkor is pontban 7‑kor bezár). 
Ráadásul a komp tényleg olyan sebességgel érkezik és tényleg oda fog 
kikötni, még ha a sorban elfoglalt helyükre vigyázó vagy épp túl bátor 

szkipperek ezt először nem is hiszik el – majd az 
utolsó pillanatban rebbennek szét. 
 A biogradi marinák 1999 óta minden év ok‑
tóberének végén megrendezik a Biograd Boat 
Show‑t, mely során a hajókiállítás mellett szám‑
talan más kiegészítő rendezvényt is tartanak.
 Biograd – Tengerfehérvár néven – a magyar 
történelemkönyvekben is megjelenik: 1102‑ben 
itt koronázták horvát királlyá Könyves Kálmánt 
s ezzel vette kezdetét a több mint 800 éven át 
tartó perszonálunió.

Heathrow 2 az Adrián
Biograd na Moru

M	Marina	Kornati	1	23210 Biograd, Obala Kneza Branimira 1, tel: +385 
23 383 800, e‑mail: info@marinakornati.com, web: www.marinakornati.com, nyitva: 
egész évben, ár: 60 EUR. 530 kikötőhely, 170 szárazföldi tárolóhely.
M	Marina	Šangulin	2	23210 Biograd, Uvala Jaz bb, tel: +385 23 385 
020, e‑mail: info@sangulin.hr, web: www.sangulin.hr, nyitva: egész évben, ár: 56 EUR. 
R	 Europa	8	23210 Biograd, Obala Kralja Petra Krešimira, tel: +385 23 383 
925, nyitva: H‑V: 12‑24. Kockás abroszos étterem a parti sétányon.
R	 Vapor	9	23210 Biograd, Knezova Bribirskih 3, tel: +385 23 385 482, web: 
www.vapor.hr, nyitva: H‑V: 9‑24. Igazi tengerészhangulat bent is, kint is.
R	 Liburnija	a	23210 Biograd, Kralja Trvtka 8, nyitva: H‑V: 11‑24. 
R	 Aquarium	b	23210 Biograd, Obala Kralja Petra Krešimira IV 10, tel: +385 
23 383 883, nyitva: H‑V: 13‑24.
H	 Kikötőkapitányság	23210 Biograd, Obala kralja Petra Krešimira bb, 
tel: +385 23 383 210.
I	Turistainformáció	23210 Biograd, Tina Ujevića 7, tel: +385 23 383 
121, e‑mail: tourist‑agency@ilirijabiograd.com, web: www.turistbiro.com.
U	 INA	benzinkút	7	23210 Biograd, Obala kralja Krešimira VI, tel: +385 23 
383 961, nyitva: H‑V: 7‑19. Vízmélység: 3,5–4 m.

43°56,5′N, 015°26,4′E

G
 HHI: 100‑20, MK13, 14;
BA: 2711; IM: M25

KÖZÉPEN Látkép 
észak felől
LENT Charterhajók 
útra készen

A templom közelében 
találjuk védőszentje, Szent 
Anasztázia szobrát.
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Tengerfehérvár a magyar történelemben
„A fehér hajó Zárából Uglian mentén visz délre. Pašman‑szigettel szemközt a tengerparton kis halászfalu búvik meg. 
A mi időnkben Zaravecchiának hívták, most – ha jól tudom – Biográd. Itt állott hajdan Tengerfehérvár, amely vala‑
mikor nagy szerepet játszott az Adria birtokáért küzdő magyar királyok és Velence harcaiban. Az 1125‑iki harcokban 
a velencések győztek. Tengerfehérvárt kirabolták és lerombolták. Ma csak az egykori hatalmas várfalak romjai be‑
szélnek arról, hogy itt nagy város állt, ahol Kálmán királyunk menyasszonya, Busilla, 1097‑ben magyar földre lépett. 
A menyasszony Roger sziciliai norman grófnak volt a leánya. Tengerfehérvárott a király megbízásából Vincurius vagy 
Mercurius belgrádi gróf háromezer fegyveres élén várta a leendő királyné gályáját, az esküvő azonban az ország 
belsejében történt meg. A keresztes hadak 1202‑ben kirabolták és nagy részben elpusztították Zárát. A lakosság 
Tengerfehérvár romjai között keresett menedéket. Az omladékok közt új élet keletkezett, amely azonban a régit 
meg sem közelítette. Tengerfehérvár (Alba maris) így támadt fel Zaravecchia néven.” (Leidenfrost Gyula:Kék Adria)
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43°53,0′N, 015°18,1′E

G
 HHI: 100‑20, MK14; 
BA: 2711; IM: M25

Úszás, hegymászás, pihenés
Žut
A sziget a Kornátok (B244) része, ám a Nemzeti Park határain kívül esik.
Állandóan lakott település nincs rajta, az ACI Marina 1 (43°53,0′N, 015°17,1′E) 
is csak tavasztól őszig üzemel. Žut körül jó néhány csendes öböl kínálja 
magát napközbeni fürdésre vagy éjszakai tartózkodásra.
 A marinában áram csak reggel és este, édesvíz csak reggel van, a ma‑
rina étterme akár vacsorára, akár reggelire bőséges és finom fogásokat 
kínál. A mosdóhelyiségek kulturáltak, a bolt kis méretéhez képest a vá‑
laszték is elég jó.
 Ha a kikötőben a helyek esetleg elfogytak, választhatjuk az öbölben 
levő két étterem (Sandra, Fešta) 2 mólóit, vagy a horgonyzást ugyanitt. 
Ezek az éttermek a marinából gyalog is elérhetők.
 A žuti marinában „házhoz jön” a napfelkelte, elegendő csak hajnalban 
a hajó orrába kiállni és onnan figyelni. További reggeli program lehet az 
úszás a kikötőben – máshol ezt nem ajánlanánk, itt azonban a kikötő el‑
rendezése miatt kristálytiszta a víz –, vagy a fügeszedés a kikötő körüli 
fákról, ha a fürgébbek már le nem szedték előttünk. A bátrabbaknak pedig 
ajánljuk a hegymászást: megéri a kikötő fölé magasodó 174 méter magas 
Gubavac‑csúcsot a sziklákon, köveken, szúrós növényeken átverekedve 
megmászni, mert páratlan kilátás nyílik onnan a Kornátokra!
 Ha nem vágyunk a marina kényelmére, de mégsem akarunk a hajón 
vacsorázni, választhatunk a közeli éttermek közül: a marina öblének keleti 
partján és a földnyelv másik oldalán is találunk néhányat kis mólókkal, ki‑
kötőbójákkal és horgonyzóhellyel. A mólóknál sekély lehet a víz, így a bója 
vagy a horgony mindenütt jobb választás. 

LENT Kis szentély 
az öböl bejára‑
tánál
JOBBRA FENT
ACI Marina Žut a 
hegytetőről

M	ACI	Marina	Žut	1	22243 Žut, tel: +385 22 786 0278, e‑mail: m.zut@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: 
április 15‑november 1, ár: 57 / 66 EUR.	113 kikötőhely.
R	 Fešta	2	22243 Žut, tel: +385 22 786 0410, e‑mail: restoran‑festa@hi.t‑com.hr, web: www.zut.hr.
R	 Bain	3	43°52,5′N, 015°19,1′E.
R	 Sabuni	4	43°52,3′N, 015°19,4′E.
R	 Vison	5	43°52,1′N, 015°19,4′E.
A	 Bodovac	6	43°52,7′N, 015°16,0′E, Kis mólóval, étteremmel.
A	 Pinizelić	7	43°53,1′N, 015°15,6′E, 3–5 m vízmélység, de a kis sziget és a part között nagyon sekély!
A	 Bizikovica	8	43°53,3′N, 015°16,6′E, A vízmélység kb. 7 m.
A	 Žutska	Aba	9	43°49,6′N, 015°21,9′E, A kis és a nagy sziget közötti védett csatornában lehet horgonyozni, 6 m vízben.

Horvátország tengerpartján 
nemcsak a piacokon, de 
szabadon termő fákon – így 
a žuti marina környékén is 
– megtaláljuk a fügét (neve 
horvátul: maslina). A fügefa 
évente általában kétszer 
hoz termést, melyből – ha 
frissen a fáról leszedve nem 
faljuk fel – lekvár vagy már‑
tás is készíthető, de aszalva 
is nagyon ízletes.
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Hajótörés Žut közelében
2009. október 24‑én hajnalban zátonyra futott a 
Jadrolinija 1973‑ban üzembe állított, 128 méter hosz‑
szú Marko Polo nevű hajója. A kompjárat a Rijeka–Split 
–Hvar–Korčula–Dubrovnik–Bari útvonalon közleke‑
dett, és feltehetőleg navigációs hiba miatt nagy sebes‑
séggel a Žuttól alig 1,5 mérföld távolságra északkeletre 
lévő Sit szigetének ütközött (a kép a baleset másnapján 
készült). A kompon kevesen utaztak és senki sem sérült 
meg, ám a hajótesten olyan súlyos károk keletkeztek, 
hogy csak alapos előkészületek után, 27 nappal ké‑
sőbb tudták a sziklákról levontatni, ahonnan a Mali 
Lošinj‑i hajógyárba került. Ez idő alatt a hajón szállított 
18 autó tulajdonosának is nélkülöznie kellett járművét.
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43°46,5′N, 015°19,1′E

G
 HHI: 100‑20, MK14, 15; 
BA: 2711; IM: M25

„Könnyek, csillagok, lehelet”
A Kornátok
„A teremtés utolsó napján Isten meg kívánta koronázni művét, így köny‑
nyekből, csillagokból és leheletből létrehozta a Kornati‑szigeteket.” – írta 
George Bernard Shaw 1929‑es adriai útja után.
 És valóban: szikrázóan kék tenger, kék ég, fehér sziklák; nyáridőben oly‑
kor kirándulóhajókkal és horgonyzó jachtokkal zsúfolt vagy eldugott öblök, 
várrom, kápolna, néhány házból álló települések, csak hajóval megközelít‑
hető éttermek; nyugodtabb időben ugráló delfinek. Ez a Kornati Nemzeti 
Park 220 négyzetkilométeren, 89 sziget összesen 238 km hosszú, tenger 
által csipkézett, sziklás partvonalával.
 A szigetcsoport karszthomokkőből épül fel; számos formáját megfigyel‑
hetjük, melyeket a szél és a víz alakítottak ki. A helybéliek a tenger ko‑
ronájának nevezik ezeket a néhol szinte függőlegesen a magasba szökő 
sziklafalakat, s valószínűleg a Kornat név is innen származik. Akár csak 
áthajózunk a szigetek között, akár megállunk fürdeni vagy valamelyik 
part menti étteremben ebédelni, vacsorázni, netán partra szállunk és egy 
domb tetejéről csodáljuk meg a szigeteket, az élmény felejthetetlen lesz. A 
színek közül egyedül a zöldre ne számítsunk: a növényzet – ha van egyál‑
talán – nagyon gyér, a szigetek felszíne köves, sziklás.
 A Kornátok között Piškera  (B248) 1 ACI Marinájában éjszakázhatunk. 
Ezen kívül számos étterem kínál kikötőhelyeket (általában csak szezon‑
ban, áprilistól–szeptemberig vannak nyitva), és sok jó horgonyzóöböl is 
van. A következő oldalon ezek közül ajánlunk néhányat, de számítsunk 
arra, hogy a szigetcsoport az Adria egyik legkedveltebb hajós úticélja, így 

nyáron rendkívül sokan vannak. Az éttermi mó‑
lóknál figyeljük a vízmélységet, több helyen csak 
1–1,5 m, emiatt orral célszerű kikötni, vagy az 
öblökben bójához kötni, horgonyozni.
 A szigetcsoport központja Vrulje faluban van. 
Az öbölben 2 (43°48,6′N, 015°18,2′E) néhány kikötőhe‑
lyet és bójákat találunk, de a 3‑8 méteres vízben 
horgonyzni is lehet. A parti éttermek mellett itt 
egy látogatóközpont is épül, múzeummal, akvá‑
riummal. A csodálatos kilátás miatt sétáljunk föl 
a dombtetőre is! 

KÖZÉPEN Látkép a 
Kornat‑szigetről
LENT  Sziklafal 
Piškera déli 
oldalán
JOBBRA FENT  
A taraci Madonna 
kápolna 
A KÖvETKEZŐ  
OLDALON Vrulje 
kikötője

Belépődíjak
A Kornátok közötti horgonyzáskor és kikötéskor belépő‑
díjat kell fizetnünk (ha csak áthajózunk a szigetek kö‑
zött, akkor nem). A jegy 24 óráig érvényes, a hajóhossz 
alapján számolt 2012‑es árak az alábbiak (helyszínen 
megváltva / elővételben):
11 méterig: 250 / 150 kuna
11–18 méter között: 400 / 250 kuna
18–25 méter között: 750 / 450 kuna
25 méter felett: 1 500 / 800 kuna
Mivel elővételben az árak jóval alacsonyabbak, ha biz‑
tosan tudjuk, hogy megállunk a Kornátok között, érde‑
mes a környékbeli marinákban vagy a www.kornati.hr 
oldalon feltüntetett helyek egyikén előre jegyet venni.
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 Ha a Kravljačica‑öbölben 3 (43°49,5′N, 015°16,5′E) 
horgonyzunk, érdemes kimenni a partra. Rövid 
sétával elérjük a Toreta‑erőd maradványait, mely 
Justinianus bizánci császár idejében épült; vala‑
mint a kis fehér falú kápolnát 4, melyben min‑
den hónap első vasárnapján misét is tartanak.
 A szigetek legtöbbje magánkézben van. A tu‑
lajdonosok többsége Murter (B250) szigetén lakik, 
néhányuk kis házat épített a tulajdonrészén, 
ahova nyáron kilátogat vagy turistáknak kiad.
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FIGYELEM! A Nemzeti Park 
szabályai szerint nem 
szabad Purara, Klint és 
Volić, Mrtenjak, Klobucar, 
valamint Mali és Veliki 
Obrucan szigeteken kikötni 
és azok 500 méteres kör‑
zetében horgonyzni. Ezeket 
a helyeket a térképen piros 
körökkel jelöltük.

R	 Ante	2	43°48,6′N, 015°18,2′E, 22243 Otok Kornat, Uvala Vrulje, tel: +385 98 237 665.
R	 Robinson	2	43°48,6′N, 015°18,2′E, 22243 Otok Kornat, Uvala Vrulje, tel: +385 98 388 667.
R	 Sontele	2	43°48,6′N, 015°18,2′E, 22243 Otok Kornat, Uvala Vrulje, tel: +385 98 921 6254.
R	 Solana	5	43°51,0′N, 015°14,7′E, 22243 Otok Kornat, Uvala Šipnata, tel: +385 98 936 2228.
R	 Levrnaka	6	43°49,4′N, 015°15,2′E, 22243 Otok Levrnaka, tel: +385 91 891 9934, web: www.konoba‑levrnaka.hr.
R	 Darko	7	43°49,1′N, 015°17,0′E, 22243 Otok Kornat, Uvala Strižnja, tel: +385 91 250 3233.
R	 Quatro	7	43°49,1′N, 015°17,0′E, 22243 Otok Kornat, Uvala Strižnja, tel: +385 22 435 187.
R	 Beban	8	43°47,3′N, 015°20,1′E, 22243 Otok Kornat, Uvala Lopatica, tel: +385 98 553 1588.
R	 Idro	9	43°45,2′N, 015°22,0′E, 22243 Otok Lavsa, tel: +385 99 343 8726.
R	 Marija	9	43°45,2′N, 015°22,0′E, 22243 Otok Lavsa, tel: +385 98 258 932.
R	 Larus	a	43°43,7′N, 015°25,9′E, 22243 Otok Ravni Žakan, tel: +385 98 230 383.
R	 Žakan	a	43°43,5′N, 015°26,0′E, 22243 Otok Ravni Žakan, tel: +385 91 377 6015, e‑mail: niksa@marina‑hramina.hr.
R	 Opat	b	43°44,3′N, 015°27,1′E, 22243 Otok Kornat, Uvala Opat, tel: +385 22 435 061, nyitva: H–V: 09–24.
R	 Piccolo	c	43°43,5′N, 015°28,7′E, 22243 Otok Smokvica Vela, tel: +385 98 183 2286.
R	 Mare	c	43°43,5′N, 015°28,7′E, 22243 Otok Smokvica Vela, tel: +385 98 273 873.
A		Statival	d	43°51,6′N, 015°15,3′E, Három öböl közül is választhatunk, 5‑8 m vízmélységgel.
A	 Lupešćina	e	43°52,3′N, 015°14,4′E.
A	 Suhi	Rat	f	43°52,3′N, 015°13,3′E, Az öbölben bóják is vannak.



A szigetek neve
Ha értünk valamennyit horvátul, egy‑egy sziget nevén igencsak elcsodálkozha‑
tunk. A Babina Guzica név ugyanis „baba fenekét”, a Kurba Vela pedig „nagy 
szajhát” jelent. A legenda szerint a helyiek a 19. században ide érkező osztrák 
térképészeket akarták megtréfálni, amikor ők a szigetek nevéről érdeklődtek. 
Ám a horvátul nem beszélő geográfusokat ez nem zavarta, ők gondosan felírták 
a hallott neveket, melyek azóta is láthatók a térképeken.
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43°45,5′N, 015°20,8′E

G
 HHI: 100‑20, MK14, 15; 
BA: 2711; IM: M25

Kikötő a Kornátok között
Piškera
Piškera ACI Marinája 1 nem Piškera (régi nevén Jadra) szigeten van, ha‑
nem Panitula Velán – igaz, a névadó szigettől csak egy szűk csatorna vá‑
lasztja el. Ez az egyetlen marina a Kornati Nemzeti Park (B244) területén.
 Piškera a park második legnagyobb területű szigete (2,7 km2). 
Legmagasabb pontja 126 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, innen 
majdnem a teljes szigetcsoport belátható. Már közel kétezer éve is lakták, 
a velencei időkben pedig egy kb. 50 házból álló halászfalu állt itt. A szi‑
get mai neve is erre utal: a halpiacot jelentő olasz pescheria szóból ered. 
Ekkoriban egy kis híd is volt a két sziget között. Mára a házaknak és a 
Panitula Velán emelt egykori kéttornyos erődítménynek csak a romjai ma‑
radtak meg. A 16. századtól kezdve ebben az erődítményben vizsgálták 
meg a halászok napi zsákmányát és szedték be tőlük az adót. A velen‑
cei uralom elmúltával a település és az erőd elnéptelenedett; utóbbit a 
senji (B162) kalózok, az uszkókok rombolták le.
 Megmaradt viszont a Piškerán 1560‑ban felszentelt Angyali Madonna 
(Gospa od Anđela)‑kápolna, amely azóta is templomként működik, és ahol 
minden év augusztus 27‑én körmenetet tartanak. A szigetek érdekessége, 
hogy mindkettőnek saját – 6 ill. 12 méter mély – artézi kútja van.
 A kikötő kizárólag keleti irányból közelíthető meg, mert a csatorna má‑
sik bejáratánál 2 csak 0,5‑1 m a vízmélység. A kelet felőli megközelítéskor 
is húzódjunk minél közelebb a mólók végéhez, mert az északi oldalon se‑
kély a víz. A marina bórától (ami itt oldalról éri a kikötött hajókat) és jugótól 
mérsékelten védett, ilyenkor komolyabb hullámzásra kell számítani.
 A marina hozza az ACI‑tól megszokott színvonalat, bár Žuthoz (B242) hason‑
lóan víz csak reggel 8 és 10 között, áram pedig délelőtt (8–12 óra között) 
és este (6‑tól éjfélig) van. 
 Mivel a Nemzeti Park területén vagyunk, kikötés után oldaltáskájával 
megjelenik a park alkalmazottja és a jegyeinket, vagy ennek hiányában a 
belépti díjat kéri. Ha sötétedés után érkezünk, akkor a díjfizetést valószí‑
nűleg megússzuk, ám a késői érkezést mégsem ajánljuk, mert ezzel egy 
olyan élményt szalasztunk el, ami a belépődíjnál többet is megér: a nap‑
lemente látványát a dombtetőről. Érdemes tehát legkésőbb fél‑egy órával 
naplemente előttre időzíteni a kikötést, hogy legyen időnk felmászni (sétál‑
ni) a dombtetőre és megcsodálni, ahogy a napkorong a tengerbe bukik és 

LENT A marina
JOBBRA FENT
Esti hangulat
JOBBRA KÖZÉPEN 
Piškerai őslakos

A naplemente körülbelüli 
időpontja Piškerán:  
május elején este 8,  
június végén ¾ 9,  
augusztus közepén 8,  
szeptember végén ¾ 7, 
október végén 6 óra 
– mindez a nyári időszámí‑
tás szerinti helyi időben.
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narancsvörös hátteret ad Veli Rašip elfordított 
szív alakú szirtjének
 A marina étterme 3 mellett a szemközti olda‑
lon két másik étterem (Piškera és Jadra) 4 van, 
a vendégeket az éttermek csónakjai hozzák‑vi‑
szik (de természetesen saját bocival is megkö‑
zelíthetők). A recepció mellett drágán dolgozó 
élelmiszerbolt működik kis választékkal – csak 
végszükség esetén térjünk be ide.
 Ha Piškera közelében szeretnénk éjsza‑
kázni, de nem vágyunk a marina kényelmére, 
a marina bejáratánál 5 6–9 méteres vízben 
horgonyozhatunk.
 Piškera és Panitula Vela a Kornátok többi 
szigetéhez hasonlóan köves, kopár, természe‑
tes növényzete csak annyi van, amin a szigeten 
szabadon levő néhány kecske és birka éldegél. 
Ezek az állatok néha a kikötő nyugati széléig el‑
merészkednek, bár az emberektől kellő távolsá‑
got tartanak, az éjszaka gyanútlanul arra járókat 
azonban meglephetik furcsa zajaikkal.

500 m
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VELA
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MALA

M	ACI	Marina	Piškera	1	43°45,5′N, 015°20,8′E, tel: +385 91 470 
0091, e‑mail: m.piskera@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: április 15–
november 1., ár: 57/66 EUR.	120 kikötőhely; víz naponta 8–10, elektromos áram 8–12 
és 18–24 óra között.
R	 Jadra	4	tel: +385 94 342 450, nyitva: H‑V 12‑24 (szezonban).
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43°47,3′N, 015°35,6′E

G
 HHI: 100‑20,21, MK14,15;
BA: 2711; IM: M25

Ami majdnem félsziget
Murter‑sziget
Szoros a verseny a két sziget, Murter és Čiovo között, hogy melyikük van 
közelebb a szárazföldhöz; ha a méterekben nem is hirdetünk itt ered‑
ményt, Murter annyiban biztosan lekörözi délebbre fekvő társát, hogy az 
1832 óta létező, 37 méter hosszú tisnoi híd 1 felnyitható. Így – bár heten‑
te csak néhányszor fél órára – tényleg el tud szakadni a szárazföldtől (csak 
a korrektség kedvéért: Čiovo is el tudna, mert Trogirnál (B280) is nyitható a 
híd, de azt évtizedek óta nem mozdították meg).
 A szigetet közel háromezer éve lakják, első lakói az illírek voltak; 
Colentum nevű településük maradványait a sziget északi részén tárták fel. 
A római korban a sziget neve – többek között Ptolemaiosz görög író és 
filozófus krónikája szerint – szerint Scardon volt (érdekes, hogy a köze‑
li Skradinnak (B270) pedig Scardona volt akkor a neve). Később, egészen a 
18. századig a szigetet Srimac vagy Srimač néven emlegették, azóta hasz‑
nálatos a Murter név, olykor Mortar vagy Murtar alakban. 
 Az első lakott települései Murter (B252) és Jezera (B256) voltak. A 15.
században a török támadások ellen védműveket, falakat és bástyákat 
emeltek. Ebben az időben, a törökök elől idemenekülők alapították a szi‑
get másik két települését, Betinát (B254) és Tisnot. Ezeken kívül Murteren ma 
több üdülőtelep, szálloda, kemping és strand van, amelyek nyáron népsze‑
rű nyaraló‑célpontok. 
 A hajósok főleg központi fekvése miatt kedvelik a szigetet; hiszen innen 
akár észak, akár dél felé érdemes elindulni, s az Adria egyik legszebb ré‑
sze, a Kornátok (B244) is innen érhető el a leggyorsabban. Ezen kívül három 

LENT A tisnoi híd
JOBBRA FENT 
A Vršak‑öböl
JOBBRA KÖZÉPEN 
A Prišnjak‑torony
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nagy, kulturált marinája (ACI Marina Jezera 2, 
Marina Hramina 3, Marina Betina 4) és a sziget 
körül illetve a környező partok mentén találha‑
tó számtalan öböl, horgonyzóhely miatt is vonzó 
úticél.

A	 Tisno	5	43°47,8′N, 015°38,7′E. A város előtt 3‑5 m a vízmélység, a parthoz 
közel viszont csak 1,5‑2 m és a kis csónakok miatt amúgy is gyakran lehetetlen a kikötés.
A	 Hrbošnjak	6	43°46,5′N, 015°39,7′E. Csendes, szélvédett öböl 5 m 
vízmélységgel, napközbeni és éjszakai tartózkodásra is.
A	 Obinuš	7	43°46,7′N, 015°41,2′E. Szélvédett öböl a part mellett a kis sziget 
takarásában 5 m vízmélységgel.
A	 Sv.	Nikola	8	43°46,3′N, 015°37,8′E.	Három szűk öböl 8 m vízmélységgel, 
elsősorban napközbeni megállásra.
A	 Koširina	9	43°47,5′N, 015°36,6′E. Tágas, de igen népszerű öböl, 6‑8 m 
vízmélységgel. Körülötte nudista és nem nudista kemping van. Érdemes kievezni vagy 
kiúszni a kis szigetre; esetleg a parton felsétálni a műútig – remek kilátás nyílik az öbölre 
és a Kornátokra.
A	 Vučigrade	a	43°48,3′N, 015°35,3′E. Néhány bója, a horgonyzáshoz kb. 
6 m vízmélység. A kis móló szinte mindig foglalt.
A	 Slanica	b	43°48,9′N, 015°34,6′E. 8 m vízmélység, a parton szálloda és 
homokos strand.
A	 Vršak	c	43°49,5′N, 015°34,2′E. 7 m vízmélység a strand előtt.
A	 Mala	Arta	d	43°51,1′N, 015°33,4′E. Védett öböl, 8 m‑es víz.
A	 Žminjak	e	43°50,3′N, 015°34,6′E. Népszerű hely, a bójákat hamar 
elfoglalják, vízmélység 3‑5 m, étterem a parton.
A	 Pirovac	f	43°48,7′N, 015°40,2′E. Az üdülőhely előtti öbölben 5 m‑es 
vízben lehet horgonyozni, a faluban éttermek, boltok.
A	 Lovisća	g	43°47,8′N, 015°37,8′E. 2‑5 m‑es vízmélységű öböl, a parti 
kempingben étterem és bevásárlási lehetőség.
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Öböl a dombok között
A szigettel azonos nevű kisváros körbeöleli a Hramina‑öblöt és fölkúszik 
a környező domboldalakra is. Szinte teljesen egybeépült Betinával (B254). 
Murter marináját, a modern, minden igényt kielégítő Marina Hraminát 1 
a névadó öböl keleti oldalán találjuk. Közvetlenül a marina mellett van a 
benzinkút 2. Ha nem a marinában szeretnénk kikötni, elvétve a városi mó‑
lóknál 3 is lehetnek szabad helyek.
 Murter belvárosa – mely valójában néhány utcából és a kikötőnél lévő 
főtérből 4 áll – a marinától néhány lépés; a boltok, éttermek, kávézók pár 
perc sétaútra vannak a hajótól. A településen kevés az igazi látványos‑
ság, azonban a kikötő és a kis utcák különleges hangulatot árasztanak. 
A hajók között sok latinvitorlás kis csónakot, gajétát is fölfedezhetünk 
– részletesen ezekről a következő oldalon, Betina bemutatásánál írunk. 
Fasorral övezett lépcső vezet a település plébániatemplomához 5; az ere‑
detileg 1479‑ben épült templomot nagyon sokszor átépítették, mai formá‑
ját a huszadik században nyerte el. A városka felfedezése után másszunk 
fel a Vršina‑dombra! Itt áll az 1760‑ban épült, hófehér falú Szt. Rókus 
(Sv. Rok)‑kápolna 6. Ha körbenézünk, rögtön megértjük, miért volt érde‑
mes a kis emelkedőt megtenni: a Murter körüli öblök, kis szigetek, távol‑
ban pedig a Kornátok (B244) panorámája tárul elénk. 
 Ha a marinából nem a város felé, hanem északra, a Gradina‑félsziget 
felé indulunk, nemsokára elérjük a tengerparti temetőt 7. Közepén áll a 
sziget legrégebbi középkori temploma, a Boldogasszony‑kápolna, tetején 
hármas haranglábbal. Ha továbbmegyünk, erdős‑ligetes részre érünk. 
Sétáljuk körbe a félszigetet – a keleti oldalról már Betinát látjuk – vagy 
másszuk meg a kis dombot, ahonnan szintén szép a kilátás.

43°49,6′N, 015°35,4′E

G
 HHI: 100‑20,21, MK14,15;
BA: 2711; IM: M25

Murter

M	Marina	Hramina	1	22243 Murter, Put Gradine 1, tel: +385 22 434 411, e‑mail: info@marina‑hramina.hr, web: www.
marina‑hramina.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 60 / 65 EUR. 400 kikötő, 250 parti tároló.
R	 Mareta	22243 Murter, Trg Rudine bb, tel: +385 22 434 523, e‑mail: delma.mudronja@gmail.com, nyitva: H–V: 07–01.
P	Orvos	22243 Murter, Hrvatskih vladara 47, tel: +385 22 435 262.
Y	 Gyógyszertár	22243 Murter, Marka Marulića 2, tel: +385 22 434 129.
I	Turistainformáció	22243 Murter, Trg Rudine, tel: +385 22 434 995, e‑mail: info@tzo‑murter.hr, web: www.tzo‑murter.hr.
H	 Kikötőkapitányság	22243 Murter, Trg Rudine 8, tel: +385 22 435 190.
U	 INA	benzinkút	2	22243 Murter, Betina bb, tel: +385 22 434 499, web: www.ina.hr, nyitva: H–V: 6–22. Vízmélység: 2,2 m.

LENT A kikötő 
naplementekor 
JOBBRA FENT
A Marina Hramina
JOBBRA KÖZÉPEN 
A Szt. Rókus 
kápolna

A Murter név eredetéről 
megoszlanak a vélemények. 
Egyesek szerint a Jezera 
melletti Mortar hegy nevé‑
ből származik (ami az illír 
mor = tenger, tar = torony 
szavakból tevődik össze). 
Mások az ókori olajsajtolók 
alatti kimélyített kőedény 
latin nevéből, a mortarium 
szóból eredeztetik.
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Colentum
A rómaiak által Colentumnak nevezett település a mai 
Murterhez közel helyezkedett el. Maradványai ma nagy‑
részt a tenger alatt, a Hramina‑öböl északi részén, a 
Gradina‑hegy aljában fekszenek. 
A város római légiók pihenőhelyéül is szolgált. Virágzá‑
sát valószínűleg Néró és Vespasianus császárok korá‑
ban, az 1. században élte, az első, 1907–1909 közötti 
ásatások során ebből a korból származó érméket talál‑
tak. Colentum szerkezete és építészete az akkori kor 
szokásainak megfelelő volt: emeletes házak, víztárolók, 
termák és kikövezett szűk utcák – ilyen utcákkal ma is 
találkozunk a dalmát városok régi részeiben.
Egyes feltételezések szerint a 2. században kalózok 
rabolták ki és rombolták le Colentumot, de az is lehet, 
hogy tűzvész vagy földrengés pusztította el. Bár a város 
egy részét újjáépítették, korábbi nagyságát és fontos‑
ságát soha nem tudta visszanyerni, lassacskán elnép‑
telenedett és az újjáépített rész is romba dőlt.
A régészeti leletek egy része megtekinthető a murteri 
városi könyvtárban berendezett kiállításon, de a tárgyak 
mellett Colentum neve is fennmaradt: így hívják Murter 
egyik legnagyobb szállodáját, mely a névadó egykori 
településhez közel, a sziget Kornátok felé eső partján 
várja a nyaralókat.
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A murteri hajóépítők városa
Betina

43°49,7′N, 015°36,0′E

G
 HHI: 100‑20,21, MK14,15;
BA: 2711; IM: M25

Betinát a 15. században a szárazföldről a törökök elől idemenekülők alapí‑
tották. A legenda szerint a település neve a kelta „bet” szóból ered, amely 
szájat jelent, utalva arra, hogy a betinai öböl a tenger felől közelítve egy 
szájat formáz.
 A betinai lakosok a természetesen adódó halászat és hajózás, hajó‑
építés valamint olajbogyó‑ és szőlőtermesztés mellett egy különlegesebb 
tevékenységgel is foglalkoznak: borostyánból – az örökzöld kúszónövény 
leveleiből – készítenek tárgyakat. Míg korábban ezek hétköznapi haszná‑
lati tárgyak voltak, ma már inkább csak a turisták számára készülnek.
 A település Murter‑sziget (B250) északkeleti földnyelvén az idők folyamán 
a Zdrače‑öbölig bővült ki, majd egyesült Murter (B252) városkával. Ma Murter 
és Betina között nincs természetes határ. A jachtkikötőt 1 Betina nyugati 
oldalára, a bórától meglehetősen védtelen öbölbe építették. A marina jól 
felszerelt, kulturált – bár a helyek különösen a belső részen meglehetősen 
szűkek – s fekvése miatt már közepes észak‑északkeleti szélben is ne‑
héz lehet a kikötés. Figyeljünk a kikötő bejáratánál levő zöld bójára, csak 
a bója és a móló között hajózzunk! Közvetlenül a marina mellett van a 
betinai hajógyár 2, ahol kisebb javítások elvégzése mellett még ma is épí‑
tenek és szervizelnek komoly méretű hajókat – a 20. század elejéig ez volt 
a környék egyetlen hajógyára. 
 A kikötőben több chartercég irodája működik, s más murteri kikötők‑
kel egyetemben Betina ideális kiindulópont a Kornátok (B244), Zadar (B230) 
vagy Šibenik (B264) felé. 

A Betinska Gajeta
Az múltban az Adria egyik legelterjedtebb hajótípu‑
sa a 8‑12 méter hosszú, fából épített, egyárbocos, 
latin vitorlás, de a 2‑3 főnyi legénység által még 
evezővel is jól irányítható gajeta volt. Ezek közül 
a legtöbb Betina hajóépítő műhelyeiben készült, 
ezért betinska (betinai) gajeta néven lett ismert. A 
betinai gajeták – kis méretük ellenére – stabilak, 
tengerállóak voltak; a halászok a partoktól egészen 
messze elmerészkedhettek velük. 
Murter‑sziget kikötőiben sétálva még ma is talál‑
kozhatunk naponta használt gajetákkal. 
Szép hagyományként minden szeptemberben, 
Szent Mihály napja körül egész hetes rendezvény‑
sorozatot tartanak Murteren Latinsko Idro, azaz 
Latin Vitorlás Regatta néven, melynek csúcspontja 
a vitorlások (barátságos) versenye – a képen a ha‑
jók a rajtra várnak a a betinai templomtorony előtt. 
A regatta főfutama során a hajóknak a Betina 
és a Vis‑szigeti (B322) Komiža (B326) közötti közel 
57 mérföldes távot kell befutniuk, ami jó szélben is 
mintegy félnapos vitorlázást jelent. 
Nézzük meg a korábbi eredményeket vagy az aktuá‑
lis versenykiírást a www.latinskoidro.hr weboldalon 
– igaz, egyelőre csak horvát nyelven.

JOBBRA FENT
Vihar előtt
JOBBRA KÖZÉPEN  
A marina és a 
város nyugat felől
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 Betina városkát hamar bejárhatjuk: a szűk 
utcákon sétáljunk el az 1736‑ban épített Assisi 
Szt. Ferenc‑templomhoz 3 – harangtornyának 
felújítása talán már elkészült és nem lesz fel‑
állványozva. Ha kicsit nagyobb útra szánjuk el 
magunkat, egy összevont Betina–Murter (B252) vá‑
rosnéző túrát is tehetünk – még a kávéházi pihe‑
nőkkel együtt is maximum két‑három óra a túra. 
Érdemes elsétálni még a Betina és Murter közöt‑
ti félsziget kis erdeibe 4, esetleg megmászni a 
dombot.
 Éttermekből Betina városban is találunk né‑
hányat, de szemezgethetünk a murteri kínálat‑
ból is. Nagyobb bevásárlásra érdemes a szom‑
széd városban levő üzletekbe elmenni, de napi 
beszerzésekre Betinában is találunk kisebb bol‑
tokat, pékséget.

M	Marina	Betina	1	43°49,7′N, 015°36,0′E, 22244 Betina, N. Škevina 15, 
tel: +385 22 434 497, e‑mail: marina‑betina@si.t‑com.hr, web: www.marina‑betina.hr, 
VHF: VHF: 17, nyitva: egész évben.
R	 Marinero	22244 Betina, Obala P. Krešimira IV. 4, tel: +385 22 434 248, 
e‑mail: mare.brajkovic@si.t‑com.hr, nyitva: H–V 9–24.
R	 Dolac	22244 Betina, Dolac bb, tel: +385 22 434 191, nyitva: H–V 12–24.
R	 Nautilus	22244 Betina, Braninimirova 19, tel: +385 22 438 601, e‑mail: 
restoran.carmens@st.t‑com.hr.
R	 Na	Moru	22244 Betina, Trg na Moru bb, tel: +385 22 435 177.
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43°47,0′N, 015°38,9′E

G
 HHI: 100‑20,21, MK14,15;
BA: 2711; IM: M25

Halászfalu és marina Murter‑szigeten
Jezera
Jezera Murter‑sziget (B250) délkeleti részén, egy dombokkal övezett öböl körül 
fekszik. Nevét, mely horvátul tavakat jelent, onnan kapta, hogy a környék 
sziklamélyedései ősszel és télen kis tavakként gyűjtik az esővizet, melyek 
aztán az első tavaszi napsugarakkal el is párolognak.
 A sziget többi részéhez hasonlóan Jezera első lakói is az illírek voltak. 
Az öböl feletti Mortar‑hegyen őrtornyot építettek, ahonnak jelzőtüzekkel se‑
gítették a hajózást. Az illíreket a rómaiak követték. Az első írásos forrás, 
mely Jezerát említi, 1298‑ból származik. A lakosok egyetlen megélhetési 
forrása sokáig a halászat volt, melyet mostanra a turizmus is kiegészít.
 A öböl déli oldalát az ACI Marina 1 foglalja el, mellette van a benzin‑
kút 2. A belső, sekélyebb rész a helyi csónakoké. A marinában a legtöbb 
hely állandó bérlőké, nagyon kevés a vendéghely, így főszezonban célszerű 
időben érkezni. Ugyanakkor estefelé érdemes vadászni az üresen álló he‑
lyeket, mert a kikötősfiúk harsány „full” kiáltása ellenére is lehetünk sze‑
rencsések és találhatunk kikötőhelyet. A marina felszereltsége jó, a mos‑
dóhelyiségek kulturáltak, ritkán van sorban állás. 
 A marinától néhány méterre van a kavicsos strand 3. Mivel ez közvet‑
lenül a kikötő bejáratánál van, ha fürdünk, figyeljünk a közlekedő hajókra; 
a hajó kormánya mögött pedig ügyeljünk a bóják ellenére esetleg túl bátor 
vagy nemtörődöm úszókra!
 A tenger felől közelítve Jezerához az első építmény, amit megpillantunk, 
egy karcsú torony, az 1720‑ban épült Gyógyító Boldogasszony (Gospa od 
Zdravlja)‑templom 4 tornya. Kikötés után érdemes közelebbről is megnéz‑

Big Game Fishing
Jezerában lépten‑nyomon látjuk a fenti szavakat: pla‑
kátokon, szórólapokon, de még a kikötőben álló nagy 
kirándulóhajó oldalára kitűzve is. 
Halászkirándulásra invitálnak ezek a hirdetések, még‑
hozzá nyílt tengeri, kifejezetten nagy testű halakra spe‑
cializálódott sporttevékenységre. A kirándulás minden 
ősszel (szeptember végén) egy‑egy hétre komoly ver‑
sennyé alakul, ahol gyakran profi halvadászok igyekez‑
nek minél több és nagyobb zsákmányra szert tenni. 
Az Adrián leggyakrabban a kék tonhal (Thunnus 
thynnus) akad horogra, a kifogott példányok a 70–80, 
de néha a több mint 100 kg‑os tömeget is elérhetik. 
A világ más tengerein – az óceánokban vagy a Karib‑tér‑
ségben – a kardhal és a különböző fajtájú cápák is a 
célpontok közé tartoznak; az Adriában ilyennel csak na‑
gyon ritkán találkozhatunk. 
A sporttevékenységként űzött halászat feltalálója 
Charles Frederick Holder amerikai tengerbiológus, aki 
1898‑tól kezdve – egyéb, a tenger állatvilágáról szóló 
művei mellett – több könyvet is írt a témáról. 
A hagyományos big game fishing erős és gyors motoros 
hajóról, párhuzamosan több horoggal zajlik a nyílt ten‑
geren; Jezera esetében a Blitvenica‑torony környékén 
vagy a Kornátok külső oldalán.

KÖZÉPEN Az öböl 
látképe
LENT Fák mögé 
bújt a kápolna

A jezerai marinában mű‑
ködik az Adriatic Nautical 
Academy vitorlásiskolája, 
mely többek között a brit 
Royal Yachting Association 
(RYA) – a világon az egyik 
legismertebb és legnagyobb 
hagyományokkal bíró vitor‑
lásegyesület – által elismert 
képzéseket is tart.
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ni, ugyanúgy, mint a tőle pár perc sétaútra lévő 
Sv. Rok és Sv. Konstancija kápolnákat 5 – szép 
kilátásban lesz részünk.
 Bevásárolni az öböl marinával szemközti ol‑
dalán, vagy a falu beljebb eső utcáiban levő bol‑
tokban tudunk. A boltokig el is sétálhatunk, de 
érdekesebb és gyorsabb, ha egyszerűen átcsó‑
nakázunk a túloldalra. Az öblöt körbevevő sétá‑
nyon több kávézó, étterem, ajándékbolt van.
 Azoknak, akik hosszabb sétára vágynak, 
Tisno sincs elérhetetlen messzeségben: egy kis 
dombmászással vagy körben a tengerparti fák 
között 35 ‑40 perc az út. 
 A sziget két másik városkája, Murter (B252) és 
Betina (B254) már nagyobb, 6‑7 km‑es távolságra 
van, oda gyalog ne induljunk el.

M	ACI	Marina	Jezera	1	43°47,0′N, 015°38,9′E, 22242 Jezera, tel: +385 22 439 295, e‑mail: m.jezera@aci‑club.hr, web: 
www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 60 / 69 EUR.	189 kikötőhely.
R	 Lučica	6	22242 Jezera, ACI Marina, tel: +385 22 439 296. Hajónktól csak pár lépés a marina étterme.
R	 Zlatna	Školjka	7	22242 Jezera, Donji Kraj 35, tel: +385 22 438 024, e‑mail: gojko.ostojic1@zg.t‑com.hr, web: www.
zlatna‑skoljka.com. Már messziről látszik a parti étterem nagy kagyló‑emblémája.
R	 Leut	8	22242 Jezera, Ribarska 7, tel: +385 22 438 346, web: www.crotours.com/leut.
I	Turistainformáció	9	22242 Jezera, Put Zaratića 3, tel: +385 22 439 120, e‑mail: turisticka‑zajednica‑jezera@si.htnet.
hr , web: www.tzjezera.hr, nyitva: H‑V: 8.30 – 21.30.
H	 Kikötőkapitányság	22240 Tisno, Velika Rudina 1, tel: +385 22 439 313.
U	 INA	benzinkút	2	43°47,1′N, 015°38,6′E, 22242 Jezera, ACI Marina Jezera bb, tel: +385 22 439 299, web: www.ina.hr, 
nyitva: H‑P: 8‑14 Sz‑V: zárva. Vízmélység: 2,5 m.
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Ha Murter‑sziget (B250) és Šibenik (B264) környékén hajózunk, szinte biztosan 
látjuk majd a kis kápolnát a tribunji domb tetején. Ez a kápolna mutatja az 
utat az alig 1300 lakosú településhez, mely – bár nem bővelkedik műem‑
lékekben, különleges látnivalókban – az óváros hangulatos utcái, éttermei 
és a minden igényt kielégítő marina miatt a túrák kedvelt kiindulási pontja 
vagy megállója.
 Az 1464‑ból származó iratokban Triubahunj néven említett települést 
a közeli Jurjevgradból a törökök elől menekülők kezdték benépesíteni. Ők 
a kis szigeten telepedtek meg, ez a település legrégebbi része. A szűk, ka‑
nyargós utcákkal és szürke falú házakkal telezsúfolt óvárost – ahol még 
az egykori városfal maradványait is felfedezhetjük – kis híd 1 köti össze a 
szárazfölddel. 
 A lakosok számának növekedésével a város a félsziget felé terjeszke‑
dett. Az itt álló 51 méter magas domb tetejére épült Szt. Miklós (Sv. Nikola) 
kápolnát 2 1452‑ben szentelték fel. Az óvárosi hídtól indulva kanyargós, 
meredek úton közelíthetjük meg. A fölfelé vezető út elején előbb a 19. szá‑
zad végén épült Nagyboldogasszony‑templom 3, majd a második világ‑
háborús emlékmű mellett haladunk el. Bár a kápolna épülete messziről 
– s főleg éjszakai kivilágításban – megkapó, közelről nézve csalódást fog 
okozni; de a kilátás miatt mindenképpen érdemes fölkapaszkodni ide! A 
kápolna körül van Tribunj temetője.
 A marina 4 az óvárosi sziget által védett öbölben fekszik, egyike a hor‑
vát Adria legújabb építésű kikötőinek, működését 2003 ‑ban kezdte meg; 

43°45,1′N, 015°44,8′E

G
 HHI: 100‑21, MK15;
BA: 2711; IM: M25

Tribunj
Kápolna a dombtetőn

LENT Tribunj 
madártávlatból



Tribunj | 259 

sokáig „magyar kikötőként” emlegették, utalva 
arra, hogy építtetői és tulajdonosai egy része 
magyarországi befektetők közül került ki. A ma‑
rina mellett van a benzinkútnak 5 is helyet adó 
halászkikötő 6; Tribunjnak nagy halászflottája 
van, ha friss halra vágyunk, a városban könnyen 
be tudjuk szerezni.
 A hal mellett a városka legjellemzőbb állat‑
faja a szamár: 1957 óta minden év augusztus 
elején rendezik meg a szamárversenyt, mely so‑
rán a versenyzők népviseletben ülik meg a sza‑
marakat és próbálnak velük minél gyorsabban 
körbeérni az óvárosi szigeten. De a tribunjiak 
nem csak versenyeznek a szamarakon, óvják is 
őket: a várostól délre húzódó Logorun‑szigeten 
szamár‑rezervátumot alakítottak ki.
  A város megközelítésekor ügyeljünk arra, 
hogy a félsziget és Lukovnik‑sziget közötti csatornában 7 csak 2 méter, a 
Lukovnik és Logorun‑szigetek között 8 pedig 3 méter a vízmélység. 
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M	Marina	Tribunj	4	43°45,1′N, 015°44,8′E, 22212 Tribunj. Jurjevgradska 2, tel: +385 22 447 140, e‑mail: marina‑tribunj@
adriatiq.com, web: www.marinatribunj‑adriatiq.com, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 60 / 79 EUR. 260 kikötőhely, 160 parti tároló.
R	 Pink	Keel	7	22212 Tribunj, Jurjevgradska 1, tel: +385 22 447 145.	A marina étterme.
R	 Tople	8	22212 Tribunj, Vladimira Nazora 9, tel: +385 22 446 403, web: www.morsko‑prase.hr/tople/tople.htm.
R	 Pijero	9	22212 Tribunj, Varoš bb, tel: +385 22 441 197.
I	Turistainformáció	22212 Tribunj, Badnje bb, tel: +385 22 446 143, e‑mail: tztribunj@inet.hr, web: www.tz‑tribunj.hr.
U	 Benzinkút	5	43°45,2′N, 015°44,9′E, 22212 Tribunj. Jurjevgradska 2, tel: +385 22 446 329, nyitva: H–V: 08–20.
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43°45,4′N, 015°46,6′E

G
 HHI: 100‑21, MK15; 
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Vodice nevének eredetét a szláv nyelvekben csak kicsit járatosak is köny‑
nyen kitalálják: vizet, vizecskét jelent, s ezt a közelben található édesvizű 
forrásnak köszönheti. Kikötőjét ugyanis már a római időkben is sok hajó 
használta édesvíz‑ és élelmiszer‑utánpótlás felvételére; ekkor még Arausa 
volt a település neve.
 Édesvizet, élelmiszert ma is vételezhetünk itt; és még sok minden mást 
is, hiszen felkapott üdülőhelyről van szó. Amit viszont ritkán találunk itt, 
az a csend és a kevés ember: tavasztól–őszig a várost elözönlik a nya‑
ralók, és a szórakozóhelyek zajától, zenéjétől hangos az óváros, a parti 
sétány és a kikötő. Az ACI Marina 1 és a városi kikötő 2 – itt vendégeknek 
ritkán van szabad hely – egymás mellett, közvetlenül a centrumnál van‑
nak. Mindkettőtől néhány lépés a piac, a szupermarket és az éttermekkel, 
kávézókkal, ajándékboltokkal zsúfolt sétány. A kikötő megközelítésekor fi‑
gyeljünk a bójával jelölt zátonyra! A marina hullámtörőjének külső oldalán 
van a benzinkút 3.
 Vodicéhez közelítve elsőként a Punta szálloda 4 magas betontömbjét 
látjuk meg. Szépnek egyáltalán nem nevezhető, ám a tetőterasza estén‑
ként kilátóként üzemel. Ha elsétálunk odáig és fölmegyünk a tetejére, az 
onnan elénk táruló látvány már sokkal szebb. 
 Az óvárosban az 1746‑ban épült barokk plébániatemplom 5 és ha‑
rangtornya emelkedik ki a zegzugos, szűk utcák mediterrán házai közül. A 
templom előtti téren ma is egy nagy, kőből kirakott kutat találunk. A közel‑
ben áll a hajdan a törökök ellen épített városfalakból egyedül megmaradt 
Čarić‑torony 6. A kikötői sétány főterén álló betonépítmény 7 – bár úgy 
néz ki – nem az olimpiai láng számára épült: háborús emlékmű.

A ritkán csendes kikötő
vodice

M	ACI	Marina	Vodice	1	22211 Vodice, tel: +385 22 443 086, e‑mail: m.vodice@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, 
nyitva: egész évben, ár: 66 / 66 EUR. 290 kikötőhely, 60 parti tároló.
R	 Rico	22211 Vodice, Obala Vladimira Nazora 17, tel: +385 22 440 808, nyitva: H–V: 11–01.
P	Orvos	22211 Vodice, Roca Pave 6, tel: +385 22 443 169.
Y	 Gyógyszertár	22211 Vodice, Roca Pave 6, tel: +385 22 440 014.
I	Turistainformáció	22211 Vodice, Obala V. Nazora bb, tel: +385 22 443 888, e‑mail: info@vodice.hr, web: www.vodice.hr.
H	 Kikötőkapitányság	22211 Vodice, Trg Marine bb, tel: +385 22 443 055.
U	INA	benzinkút	3	22211 Vodice, Artina bb, tel: +385 22 444 205, web: www.ina.hr, nyitva: H‑Sz: 8‑14.

LENT A riva esti 
fényei
JOBBRA FENT  
Parti házak  
naplementekor
JOBBRA KÖZÉPEN  
A város és a kikö‑
tő a magasból
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Akvárium
Vodicében működik Dalmá‑
cia legnagyobb akváriuma, 
ahol több mint 100 féle, az 
Adriai‑tengerben honos halat 
és egyéb élőlényt nézhetünk 
meg. Köztük olyan fajokat – 
például egy nagyon ritka le‑
pényhal‑fajtát, melyet az ak‑

várium tulajdonosa Jabuka (B317) közelében saját maga 
fogott –, amelyeket egyetlen más adriai akváriumban 
sem találunk meg. 
Az akváriumban 17 üvegkalitka előtt fokozatosan hala‑
dunk a sekélyebbtől a mélyebb tengerrészek felé, és így 
ismerkedünk meg az ott élő állatokkal.
Az akvárium fölötti első szinten a šibeniki (B264) tenger‑
szakaszon hajótörést szenvedett ókori hajók roncsa‑
iról láthatunk képeket és a bennük talált tárgyakból 
egy‑egy érdekesebbet. 
Itt állították ki az akvárium létrehozásában aktív szere‑
pet vállaló Šibenik város múzeumának néhány kincsét 
is, például egy 500 éves középkori horgonyt, valamint 
régi horvát külföldi hajók makettjeit. Megtekinthetünk 
továbbá egy régi búvárfelszerelést és egy régi halász‑
eszközökből álló gyűjteményt is.
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43°44,1′N, 015°53,3′E

G
 HHI: 100-21, MK15; 
BA: 2774; IM: M25

Šibeniket sokáig nem fedezte fel magának az idegenforgalom: bár óvárosa 
az egyik legszebben megmaradt az egész horvát tengerparton, még ma is 
sokkal kevesebb turista ismeri és keresi fel, mint például Zadart (B230) vagy 
Dubrovnikot (B354). 
 A város érdekessége, hogy – ugyan Rijeka (B154) és Split (B288) után itt van 
Horvátország harmadik legnagyobb kikötője – nem közvetlenül a tenger-
partra épült: a šibeniki öblöt a keskeny Szt. Antal (Sv. Ante)-csatorna 1 köti 
össze a tengerrel. A védett, ezért általában nyugodt vízű öböl egyben a 
Krka-folyó torkolata is.
 A városnak nincsenek görög, illír vagy római hagyományai: horvát tör-
zsek alapították, az első írásos emlék 1066-ban említi, abból az alkalom-
ból, hogy IV. Petar Krešimir király idelátogatott. 1105-től névleg a magyar 
királysághoz tartozott, de valójában a Nagy Tanács és a rektor irányította a 
várost. 1298-ban püspöki székhely lett. Az Árpád-ház kihalása után velen-
cei és magyar uralom váltogatta egymást, majd a város tartósan a velencei 
birodalom része lett; ők Sebenico néven ismerték. Ez idő alatt épültek fel 
a Šibenik képét ma is meghatározó épületek, templomok, erődítmények. 
A Velencei Köztársaság bukása után történelme megegyezik a tengerpart 
többi városáéval. A jugoszláv időkben Šibenik körül nagy ipartelepek épül-
tek, de az 1991-es háborúban ezek közül sokat elpusztítottak.
 A tenger felől közelítve Šibenik felé a Szt. Antal-csatorna bejáratá-
ban (43°43,3′N, 015°51,1′E) először a Szt. Miklós (Sv. Nikola)-erődöt 2 pillantjuk 
meg, mely egy kis szigetre épült 1535–50 között, és több háborún keresz-

A tenger elől elrejtett város
Šibenik

Néhány szó Szebenikóról
„A szebenikói sziklacsatornát, mely a nyilt tengerből a 
kikötő medencéjébe vezet, a S.‑Nicolo citadella zárja 
el. Falait a tenger hullámai mossák, kapuja fölött ‑ a 
keresztfiam nem csekély bosszúságára ‑ ott van a gyű‑
lölt velencei oroszlán. A velencés időkben oly fontosnak 
tartották a várat, hogy a parancsnok‑nobilének halál‑
büntetés terhe alatt tilos volt elhagyni falait. (…) 
A szebenikói öbölnek olyan a formája, mint a kanálnak. 
A tengerről meredek sziklák közé ékelt szorosba jut a 
hajó, ez a kanál nyele; a mentője a tágas belső öböl. 
Ez a kikötő, melynek építőmestere, miként minden dal‑
mát révé, maga a tengerek ura volt, akkora, hogy hor‑
gonyt vethetnének benne a világ összes páncélos hajói. 
Szebeniko városa velencei fellegvárakkal koronázott 
hegyek lejtőjén terül el. Színeiben, melyek az özönvíz 
előtti óriás állatok korhadó csontjainak sárgásbarna 
színére emlékeztetnek, Genovára hasonlít. A városnak 
majd minden utcája lépcsős és éppen csak olyan szé‑
les, hogy két átlagos termetű ember elhaladhat egymás 
mellett. A város valamikor rohamosan fejlődött és mivel 
nem tudtak tágítani a hatalmas várfalak szűk örvén, 
úgy segítettek magukon, hogy egymás nyakába és egy‑
más hátára építették házaikat.”
(Herczeg Ferenc: Szelek szárnyán, 1905)

LENT Szt. Jakab 
-székesegyházhoz 
vezető lépcső
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tül védelmezte a várost. Néhány forduló után 
kiszélesedik a víztükör és feltűnnek Šibenik 
egymás fölé épült házsorai, kupolái, tornyai 
s magasan a város fölött a Szt. Mihály (Sv. 
Mihovil)-erőd 3 fehér falai. Még följebb, 115 mé-
ter magasan épült a Szt. János (Sv. Ivan)-erőd 4 
és a Šubićevac-erőd 5. Ezeknek a váraknak 
nagy szerepük volt aban, hogy Šibenik három-
szor (1570-ben, 1647-ben és 1659-ben) is ké-
pes volt visszaverni a török támadásokat.
 A város felfedezésére legalkalmasabb, ha 
a rakpartnál 6 (43°44,1′N, 015°53,3′E) kötünk ki; a benzinkúttól északra itt 
muringos helyek vannak s rögtön az óváros házai előtt léphetünk ki a ha-
jóból. Šibenik marináját 7 (43°43,2′N, 015°53,7′E) az óvárostól távolabb, a hajó-
gyár mellett a Mandalina-félsziget déli oldalán találjuk; nevét a félszigetről 
kapta. A legtöbb horvát marinától eltérően itt „ujjas” úszópontonokhoz 
köthetünk ki. A marina a közelmúltban épült (és folyamatosan bővítik), 
szolgáltatásai minden igényt kielégítenek. Az óváros a marinától kb. 3 kilo-
méteres sétával érhető el, de választhatjuk a 2-es buszt is. 
 Közigazgatásilag Šibenikhez tartozik egy másik marina is, az azonos 
nevű üdülőtelepen található Marina Solaris (43°41,9′N, 015°52,5′E). Ez még 
messzebb esik a város központjából, mint a Mandalina; innen a Zablaće–
Šibenik között közlekedő 8-as buszjárattal juthatunk be az óvárosba.
 Óvárosi sétánkat kezdjük Šibenik jelképével, a Szt. Jakab (Sv. Jakov) 
székesegyházzal 8, amely 2000 óta az UNESCO világörökség része. A 
háromhajós templom a késő gótika remekműve, de egyes részein rene-
szánsz jegyeket is találunk. Építését 1431-ben kezdték meg; a munkák 

FENT A Marina 
Mandalina és a 
Šibeniki-öböl 
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irányítását 1441-től Juraj Dalmatinac, a kor híres építőmestere vette át, 
aki ezután harminckét éven keresztül megszakítás nélkül, megszállottként 
dolgozott élete főművén. Az ő keze munkáját dicséri a templom kereszt 
formájú alaprajza, a keresztelőkápolna, az apszisok és a szentély külső 
falán végigfutó, 71 különböző emberfejet ábrázoló szoborsor. Dalmatinac 
1473-ban bekövetkezett halála után Niccolo Fiorentino folytatta az épít-
kezést, ő azonban már reneszánsz stílusban alkotott. Fiorentino építette 
a 32 méter magas kupolát, a homlokzat felső részét, a kötőanyag nélkül 
egymáshoz illesztett kőlapokból álló boltozatot és a szentélyeket. Ő sem 
érhette meg a székesegyház felszentelését: arra csak halála után ötven 
évvel, 1555-ben került sor. A templombelső talán legszebb része, a levél-
mintázatú oszlopokkal körbevett keresztelőkápolna, Dalmatinac munkája. 
A legendás építőmesternek állít emléket Ivan Meštrović szobra, mely a 
székesegyház előtt látható.
 A székesegyház melletti tér túloldalán áll az eredetileg a 16. században 
épült reneszánsz Városháza 9. A Loggia a második világháború bombázá-
sai során súlyos sérüléseket szenvedett, de a háború után eredeti formájá-
ban építették újjá. Kilencívű árkádsora alatt kávéház működik, de mögötte 
az épületben ma is a város hivatalos ügyeit intézik. 
 A tér közelében áll a gótikus Szt. Borbála (Sv. Barbara)-templom a, be-
járata fölött a bal oldalon egy 24-es beosztású órával. A főhomlokzatot föl-
felé két nyitott harangállvány zárja, bennük három haranggal; de az épület 
elé is jutott egy negyedik: az 1704-ben öntött harang túl nagyra sikerült 
ahhoz, hogy a helyére beférjen.
 Sétáljunk tovább az óváros szűk utcáin és lépcsősorain; ahogy tá-
volodunk a parttól, egyre magasabban húzódnak az utcák – ezt a lép-
csőzetes elrendezést láttuk már a víz felől is. A séta során valószínű-
leg elhaladunk város legrégebbi épülete, a 12. századi, román stílusú 
Sv. Krševan-templom b előtt is; ma galéria működik benne. A templom 
mellett van kiállítva Horvátország legrégebbi harangja, amelyet 1226-ban 
öntöttek; a harangot Silba (B208) közelében találták meg a tenger mélyén. 
Innen nem messze áll a Szt. Lucia (Sv. Lucia)-templom c és mellette a 
bencés női kolostor d, melynek lakói soha – vagy legalábbis nagyon ritkán 
– lépnek ki az utcára; fő tevékenységük a tanítás a túloldalon lévő iskolá-
ban, de ide is az utca fölötti átjárón mennek át. 
 A kolostor utcája már a várhoz vezet. A kaptató után – főleg a nyári 
hőségben – talán többnek tűnik, mégis valójában csak alig 80 méter ma-
gas dombon áll a sok pusztulást és újjáépítést megélt Szt. Mihály-erőd 3, 

LENT Az óváros a 
levegőből

A frízen található fejek 
egy‑egy híres šibeniki polgár 
arcmásai, állítólag egyikük 
magát Dalmatinacot 
ábrázolja.
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melynek mai alaprajza a 15–17. században ala-
kult ki. Az erőd mellett van a meredek dombol-
dal miatt lépcsőzetes elrendezésű, a városra 
néző temető e. A várból csodálatos kilátás nyílik 
a városra, az öbölre és azon túl a šibeniki szigetvi‑
lágra (B268) – ne hagyjuk ki ezt az élményt! 
 Az óvárosban a szűk sikátorokban bolyongva 
a felsoroltakon kívül még több más templomot is 
találunk – érdemes betérni mindegyikbe! Miután 
bebarangoltuk az óvárost, sétáljunk végig a vá-
rosi rakparton, ahol kávézók, éttermek sora vár 
minket. Hangulatos az óváros délkeleti határát jelentő Szt. Mihály-park 
is f. Ha innen továbbmegyünk, a város újabb, forgalmasabb részeit, a 
busz- és vasúti pályaudvart érjük el. Amennyiben gyalogosan szeretnénk 
visszatérni a Marina Mandalinába, akkor is erre kell mennünk.

M	Marina	Mandalina	7	43°43,2′N, 015°53,7′E, 22000 Šibenik, Obala Jerka Sizgorica 1, tel: +385 22 312 975, e‑mail: 
info@mandalinamarina.hr, web: www.marina‑mandalina.com, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 50 EUR. 350 kikötő, 50 parti tároló.
M	Marina	Solaris	43°41,9′N, 015°52,5′E, 22000 Šibenik, Solaris bb, tel: +385 22 361 024, e‑mail: info@solaris.hr, web: www.
solaris.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben. 320 kikötő, 200 parti tároló.
P	Orvos	22000 Šibenik, Stjepana Radića 83, tel: +385 22 334 421.
Y	 Gyógyszertár	22000 Šibenik, Stjepana Radića 56 A, tel: +385 22 332 620.
I	Turistainformáció	22000 Šibenik, Fausta Vrančića 18, tel: +385 22 212 075, e‑mail: tz‑sibenik@si.t‑com.hr, web: www.
sibenik‑tourism.hr.
H	 Kikötőkapitányság	22000 Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, tel: +385 22 217 217.
U	 Benzinkutak	g	43°44,0′N, 015°53,5′E, 22000 Šibenik, Obala Hrvatske mornarice bb, tel: +385 22 213 868, web: www.
ina.hr, nyitva: H–V: 6–22. Vízmélység: 7 m.	h	43°43,1′N, 015°53,5′E, 22000 Šibenik Uvala Duboka bb, tel: +385 22 337 544, web: 
www.lukoil.hr, nyitva: H–V: 0–24.

FENT A Szt. Borbá-
la-templom 24-es 
beosztású órája
LENT A csatorna 
bejáratát őrzi a 
Szt. Miklós-erőd
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43°38,5′N, 015°46,8′E

G
 HHI: 100-21, MK15; 
BA: 2774; IM: M25

Žirje, Zlarin, Zmajan és a többiek
Az összefoglaló néven šibeniki szigetvilágként emlegetett közel ötven szi-
getet sokan a Kornátok (B244) részének gondolják, s nem véletlenül: a táj 
hangulatában, szépségében nagyon hasonlít a nemzeti parkhoz. Lényeges 
különbség, hogy több sziget lakott, és városi kikötővel vár minket; valamint 
belépődíjat sem kell fizetni, ha bárhol megállunk. A szigetvilág felfedezé-
sére a környék számos marinájából elindulhatunk: Murter‑szigetről (B250), 
Vodicéből (B260), Tribunjból (B258), Šibenikből (B264) vagy Primoštenből (B274) a 
szigetek rövid hajóúttal elérhetők.
 Haladjunk nyugatról kelet felé a szigetek között! Žirje – a legkülső la-
kott sziget – a legnagyobb területű a szigetvilágban; stratégiai jelentősé-
ge miatt Justinianus császár a 6. században erődöt épített ide, melynek 
maradványai ma is láthatók. Néhány kikötőhelyet találunk a Muna nevű 
falu öblében 1 (43°39,8′N, 015°39,4′E); a sziget nevét viselő nagyobb település 
innen gyalog elérhető. Žirje északi oldalán a Mikavica-öbölben 2 (43°40,2′N, 
015°37,2′E) horgonyozhatunk (kb. 8 méteres vízmélység); a nyílt tenger felőli 
oldalon a Tratinska- 3 (43°39,8′N, 015°37,5′E) vagy a Stupica-öbölben 4 (43°38,1′N, 
015°41,1′E) bójákat is találunk.
 Žirje után egy újabb „leg” következik: Kakan a szigetcsoport legnagyobb 
lakatlan szigete. Északi oldalán a Potkućina-öböl 5 (43°41,9′N, 015°39,7′E) bójá-
it és horgonyzóhelyét nyaranta sokan felkeresik; éjszakai tartózkodásra is 
minden oldalról védett. A szomszédos Kaprije-sziget – nevét valószínűleg 
a latin capra (birka) szóról kapta, utalva a ma is itt legelésző csordákra – 
néhány száz állandó lakosa a sziget nevét viselő faluban lakik, ahol a kikö-

tő 6 (43°41,2′N, 015°42,5′E) mólójánál muringkötelek 
és áramcsatlakozás van. A sziget délkeleti olda-
lán, a Nozdra-öböl 7 (43°40,8′N, 015°43,1′E) partján 
éttermeket találunk.
 Zmajan, a „Sárkánysziget” (a zmaj horvátul 
sárkányt jelent) szintén lakatlan. Déli oldalán 7-8 
méteres vízben tudunk horgonyozni 8 (43°41,4′N, 
015°44,8′E). Tőle keletre találjuk a hivatalosan 
Obonjannak, de közismert nevén Otok mladosti 
(Ifjúság szigete) néven ismert földdarabot: jól ki-
épített ifjúsági tábor működik a szigeten; kikötő-
je 9 (43°40,7′N, 015°47,3′E) kicsi.
 A Zmajantól északra fekvő Tijat másik 
neve Zeleni Zmajan (Zöld sárkány). Állandó la-
kosok itt sincsenek, a látogatók többsége a 
Tijašćica-öbölben a (43°43,0′N, 015°46,2′E) horgonyzó 
hajókról érkező kiránduló.
 Közeledvén a szárazföldhöz, a nagyobb szi-
geteken már kisváros-méretű falvakat találunk. 
Prvić neve valószínűleg abból származik, hogy 
Šibenik felől ez az egyik első sziget (a prvi szó 
jelentése: első). Olaj- és fügefák, szőlőtőkék bo-
rítják. A törökök elől idemenekült bosnyák ősla-
kosok két faluban telepedtek le, mindkét helyen 
kis kikötő és horgonyzóhely vagy bóják vannak: 
Šepurine b (43°43,8′N, 015°47,3′E) a sziget nyugati,  
míg Prvić Luka c (43°43,3′N, 015°48,0′E) a délkeleti ol-
dalán fekszik.

A šibeniki szigetvilág

KÖZÉPEN Žirje 
kikötője
LENT Világítóto-
rony és zátonyok 
Kaprije délkeleti 
csúcsánál
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 A šibeniki Szt. Antal-csatorna d bejáratát 
egyik oldalról Prvić, másik oldalról Zlarin szi-
gete őrzi. Zlarin a földművelés és a szőlőter-
mesztés mellett a korall- és szivacs-halászatról 
nevezetes (ennek a mesterségnek egy kis mú-
zeum is emléket állít). A sziget nyugati oldalán 
muringos városi kikötő e (43°41,9′N, 015°49,9′E) van, 
áram- és vízcsatlakozással. A sziget túloldalán a 
Magarna-öbölben f (43°40,4′N, 015°51,8′E) 8 méteres 
vízben horgonyozhatunk.
 Krapanj-szigetet sok „szárazföldi” turista is 
ismeri, kedvelt nyaralóhely. A kontinenstől csak egy alig 300 méteres szé-
les csatorna választja el, így a gyakori kirándulóhajókkal, de akár kis csó-
nakkal is könnyen megközelíthető. Nagyobb hajóval azonban óvatosnak 
kell lennünk, mert a szigettől északnyugat felé zátonyok g sora húzódik. A 
szigeten kis, zsúfolt kikötő h (43°40,4′N, 015°55,1′E) van.
 A szigettel szemben, a Brodarica település melletti öböl bejárata fölött 
22 méter szabad nyílásmagasságú közúti híd húzódik; az öbölben jó hor-
gonyzóhely i (43°40,3′N, 015°56,4′E) van.
 A brodaricai öböltől délre is több öböl nyúlik be mélyen a szárazföldbe; 
ezek egyike a Luka Grebaštica j (43°37,9′N, 015°57,6′E), ahol 5 méteres vízben 
horgonyozhatunk.
 A šibeniki szigetvilág kedvelt úticél a túrahajósok körében, ezért sze-
zonban számítsunk nagy forgalomra. Ugyanakkor a környéken számos he-
lyi lakos él halászatból, így – különösen szürkületben vagy éjszaka – sok 
kisebb-nagyobb halászhajó vagy csónak lepi el a vizeket. Ilyenkor a világí-
tótornyok, bóják fényei mellett rájuk is figyelnünk kell!
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Ahol édesvíz csobog alattunk
Skradin
Fantasztikus hajóút vár ránk magas sziklafalak között, majd a tóvá széle-
sedő s újra összeszűkülő Krka-folyón, az autópálya-viadukt alatt; s a ka-
nyar után előbukkannak a parti házak, a templomtorony és a kikötő árbo-
cai: így érkezünk meg Skradinba.
 A Scardona néven több mint kétezer éve alapított illír település a római 
korban már a térség igazgatási és katonai központja volt. Püspöki szék-
helyként 530-tól egészen 1828-ig működött. Ma Skradin a Krka Nemzeti 
Park (B273) déli kapuja, itt van a park egyik legszebb része, a 17 vízesésből 
álló Skradinski Buk. A kikötővel szembeni partról 1 indulnak a kiránduló-
hajók, melyekkel kb. 20 perc alatt jutunk el a park bejáratához. Ugyanezt 
az utat gyalog is megtehetjük; ez közel 1 órás sétaút.
 Az ACI Marinában valószínűleg a partra merőleges mólók valamelyiké-
nél kapunk helyet 2. Ennek közelében vannak a mosdók és egy bár is, 
ahol esténként sokáig szól a zene. A városba és a marina recepciójához 
meg kell kerülni az öböl egy részét, majd egy hidacskán 3 rövidítjük le 
az utat. A hidacska másik oldalán egy-két őstermelő hangosan kínálja a 
zöldség- s gyümölcstermését 4, továbbsétálva rögtön éttermekbe, boltok-
ba, kávézókba botlunk. Nem messze innen van a 18. században épült ba-
rokk stílusú Kisboldogasszony-templom 5, melynek falain – a város sok 
más épületéhez hasonlóan – még látszanak a jugoszláv háború nyomai. 
Harangtornya a templomtól külön, tőle kb. 20 méterre áll.
 Technikatörténeti érdekesség, hogy Skradinban kezdte meg műkö-
dését Európa első vízierőműve 1895-ben – két nappal azután, hogy a 

A Krka‑folyó
„Sebenicótól keletre, befelé a szárazföldbe a tenger 
bújósdit játszik; messze belopódzik a hegyek közé, 
könyökszerü sarkokban kerülgeti a sziklásokat s egy 
hirtelen, merész kanyarodón egyszerre csak azt mondja 
a padrone, kinek bárkáját használjuk, hogy itt már édes 
a viz. Evvel megtudjuk, hogy a tenger búvóhelye voltaké‑
pen folyótorkolat, a folyó pedig a Kerka, Dalmatia leg‑
nevezetesebb folyója, mely a Dinári havasokból kapja 
első ereit, szeszélyesen kanyarog Knintől Scardonáig, s 
ezen az úton találja meg azt a lépcsőt, a melyen le kell 
haladnia, azaz: esnie. A Kerka vízesése nagyhírű, s hirét 
meg is érdemli; sokszor volt leírva (magyarul is), leraj‑
zolva. Meg is bámultam a zuhogó kaszkádokat, melyek‑
nek tövén a vizek hófehér tajtékká, sőt köddé zúzódnak. 
E ködökben megfürdik a napsugár, s a legfelségesebb 
szivárványokkal festi be azokat; lenn, az évezrek óta 
kivájt medenczében, mintha forrna az a nagy víztömeg: 
habzik, kavarog, tódul kifelé, s a mikor végre a viztörő 
akadályokból kimenekül, lecsendesedik, békésen tova‑
halad, mintha semmi sem történt volna vele. Egy ily ha‑
talmas vízesés egy darabja a természet őshatalmának, 
mely szakadatlan hatásával előbb megbűvöl, utóbb 
kérdéseket, gondolatokat fakaszt.”
(Hermann Ottó: Adriai képek – Sebenico, 1877)

A skradini főutca végén ta‑
láljuk az elhagyatott, pusz‑
tulófélben lévő pravoszláv 
Szt. Szpiridon‑templomot. 
A jugoszláviai háború után 
a szerbek elmenekültek a 
városból, ezért nincs, aki 
látogassa.
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délszláv születésű Nikola Tesla által tervezett 
Niagara-erőmű Amerikában termelni kezdett.
 A skradini marinába érdemes korán – akár 
már délután 2–3 körül – érkezni: egyrészt azért, 
mert népszerű úticél, másrészt pedig azért, hogy 
legyen időnk bejárni a városkát és a nemzeti 
parkot. Érdekes szolgáltatás a kikötőben, hogy 
az érkező hajókat lefényképezik. A fényképeket 
aztán hagyományos papírképként, képeslapon, 
bögrén és még sok más formában megvásárol-
hatjuk a parti bár melletti kis bódéban 6; keve-
sen tudnak az ilyen emléknek ellenállni.
 Ha viszont már nincs hely a kikötőben, dobjunk horgonyt a kikötővel 
szemben 7. Bár a térkép itt horgonyzási tilalmat jelöl, a nyári főszezonban 
ezt nem veszik szigorúan, így valószínűleg ott sem leszünk egyedül.
 Végezetül még egy ötlet: ha Közép-vagy Dél-Dalmáciából indulunk hajóz-
ni, a kikötő felé és a hazaúton átautózunk a Skradin melletti autópálya-hí-
don. Ilyenkor érdemes megállni pár percre a skradini autópályapihenőben, 
ahonnan páratlan kilátás nyílik az öbölre, a kikötőre és a városkára.

M	ACI	Marina	Skradin	43°48,9′N, 015°55,3′E, 22222 Skradin Obala bana Pavla Šubića 1, tel: +385 22 771 365, e‑mail: 
m.skradin@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 60 / 66 EUR. 153 kikötőhely.
R	 Marina	8	22222 Skradin, Obala bana Pavla Šubića bb, tel: +385 22 771 310.
R	 Zlatne	Školjke	9	22222 Skradin, Grgura Ninskog 9, tel: +385 22 771 022, e‑mail: zlatneskoljke@inet.hr, web: www.
zlatne‑skoljke.com, nyitva: H‑V: 12‑23.
I	Turistainformáció	a	22222 Skradin, Trg Male Gospe 3, tel: +385 22 771 306, e‑mail: tz‑skradin@t‑com.hr , web: www.
skradin.hr, nyitva: H‑V: 8‑20.
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A Krka Nemzeti Park
A skradini kikötés egyik fénypontja a kirándulás a Krka‑folyó 
vízeséseihez. A 109 km2‑es terület 1985 óta nemzeti park.
A Krka, Közép‑Dalmácia legnagyobb folyója 72,5 kilométeren 
át kanyarog és végigbukdácsol hét vízesésrendszeren, míg 
végül a tengerbe ömlik. Skradinhoz legközelebb a Skradinksi 
Buk vízesések vannak. A városi rakparttól rendszeresen induló 
kirándulóhajók viteldíja benne van a park meglehetősen borsos 
belépődíjában (a felnőttjegy ára 95 kuna). 
A park területén kiépített sétautak, a vízesésekre néző kilátó‑
helyek, éttermek, ajándékboltok vannak. S mindenütt a víz zú‑
gása, zubogása, helyenként robaja, mint csodálatos háttérzaj 
hallatszik. Vigyünk magunkkal fürdőruhát is, hiszen az egyik 
legnagyobb vízesés tövében lehetőségünk lesz igazi édesvízben 
is fürödni. A fürdőhely megközelítésekor köveken és iszapon 
kell átgázolnunk, így a fürdőcipő is erősen ajánlott!
Részben technikatörténeti műemlék, részben ma is működő 
energiatermelő üzem a Krka‑vízierőmű: 1895‑ben kezdett üze‑
melni, s általa Šibeniknek előbb volt villanyvilágítása, mint pl. 
Londonnak, Rómának, Bécsnek vagy Budapestnek. 1905‑ben 
egy újabb turbinarendszert építettek hozzá (100 méterrel lej‑
jebb), aminek 1936‑ban tovább bővítették a kapacitását.
A Skradinhoz közeli részre – oda‑ és visszajutással együtt – ér‑
demes legalább 3‑4 órát rászánni. Ha ennél is több időnk van, 
akkor sétáljunk el a Višovachoz induló kirándulóhajók kikötőjé‑
ig: a fentebbi szakaszon tóvá szélesedő folyó közepén egy szige‑
tet, rajta pedig a višovaci ferences kolostort találjuk.  A kolostor 
és a benne lévő kis múzeum meglátogatása kb. 2 órás program 
és szintén felejthetetlen élmény!

BALRA FENT Gyalogút a fák között
KÖZÉPEN Višovac, kolostorsziget
HÁTTÉRBEN A vízesések
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A szláv nyelvekben jártas olvasók a város nevében felfedezhetik an-
nak jelentését: pri mostu, azaz híd melletti. Bár hidat már nem találunk 
Primoštenben, megvan a magyarázat a névre: a törökök elől idemenekülő 
bosnyákok a városmagot eredetileg egy szigeten építették fel, melyet felte-
hetőleg a 16. századtól kezdve egy fahíd kötött össze a szárazfölddel. Ezt 
gyorsan szétszedhetőre, az – azóta lebontott – városfalakat pedig jó erős-
re építették a török támadások ellen. Idővel a város kinőtte a szigetet és a 
híd helyére töltést 1 emeltek, ezáltal a sziget mesterséges félszigetté vált.
 A település körül a 11. század óta termesztenek szőlőt; a primošteni 
szőlőskertek hamarosan az UNESCO világörökségi listájára is fölkerülhet-
nek. A legsimertebb helyi szőlő- és borfajta a Babić.
 Primoštent a turista-világ rendhagyó módon, az eszperantó nyelven ke-
resztül fedezte fel: a hatvanas évek elején a világ minden tájáról érkeztek 
ide eszperantisták, ekkoriban kezdtek épülni az első szállodák is.
 A városi kikötő nyugati rakpartjánál 2 a vízmélység csak 1-1,5 méter, a 
déli mólónál 3 viszont már 3-4 méter; áram- és vízcsatlakozás és a móló 
végénél egy kis zuhanyzó is van. Kikötés helyett választhatjuk a fizetős 
bójákat 4, vagy a horgonyzást a 4-7 méteres vízben. De mindenképpen 
érdemes partra szállni, hogy fölmásszunk a tenger szintje fölé 29 méterrel 
emelkedő dombra, a Szt. György-plébániatemplomhoz 5 s az előtte fek-
vő temetőhöz. A templom 1485-ben épült, majd 1760-ban átépítették. A 
dombról  gyönyörű kilátás nyílik az öbölre. Útközben a szűk utcák, a kicsit 
tágasabb főtér 6 és az óvárosi házak hangulatát szívhatjuk magunkba. 

A város bejárata mellett egy 1790-ből származó 
barokk kápolnát 7 találunk.
 Primoštentől kb. 2,5 km-re dél felé, a 
Peleš-öbölben van a Marina Kremik (43°34,1′N, 
015°56,3′E) modern, úszómólós kikötője, sok char-
tertúra kiindulási- és célállomása. Ha innen in-
dulunk és van autónk, akkor pár perc, ha csak 
egy éjszakára állunk meg itt, akkor is alig több 
mint fél óra (gyalog)útra van Primošten – min-
denképp érdemes venni a fáradságot. Egy han-
gulatos sétán kívül így lehetőségünk van arra is, 
hogy a marina – egyébként nagyon jó – étterme 
helyett máshol vacsorázzunk.
 Több térkép még benzinkutat jelöl a Marina 
Kremik területén; a könyv írásakor ez a benzin-
kút nem működött, s az újabb térképek sem jel-
zik már, így ne számítsunk rá!

Régen sziget volt
Primošten

M	Marina	Kremik	43°34,1′N, 015°56,3′E, 22202 Primošten, Splitska 
22‑24, tel: +385 22 570 068, e‑mail: e‑mail:info@marina‑kremik.hr, web: www.
marina‑kremik.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 48 EUR.	400 kikötő, 150 parti tároló.
R	 Panorama	22202 Primošten, Ribarska 26, tel: +385 22 570 011, e‑mail: 
info@panorama‑primosten.hr, web: www.panorama‑primosten.hr, nyitva: H–V: 18–24.
R	 Toni	22202 Primošten, Podakraje 26, tel: +385 22 570 232, e‑mail: info@
konoba‑toni.com, web: www.konoba‑toni.com.
Y	 Gyógyszertár	22202 Primošten, Grgura Ninskog 22, tel: +385 22 570 305
I	Turistainformáció	22202 Primošten, Trg biskupa Arnerića 2, tel: +385 
22 571 111, e‑mail: tz‑primosten@si.htnet.hr, web: www.tz‑primosten.hr.
H	 Kikötőkapitányság	22202 Primošten, Porat 2, tel: +385 22 570 266.

KÖZÉPEN Az óvá-
rosi a kikötővel 
oldalról…
LENT …és a leve-
gőből

Primošten két legnagyobb 
vallási ünnepe a Loretói 
Miasszonyunk napja (május 
elején) és a Portói Miasszo‑
nyunk napja (július 27‑én), 
amikor körmeneteket 
tartanak a város körül és a 
tengeren is.
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Rogoznica
Luxusmarina a halászfalunál
Rogoznica egy – a szárazfölddel csak egy keskeny töltéssel összekötött – 
szigeten, csodás környezetben lévő eldugott halászfalu lenne ma is, ha az 
öböl nagyszerű adottságait kihasználva nem építették volna ide a horvát 
Adria egyik legtöbbet emlegetett és legalább olyan sokféle véleményt kivál-
tó marináját, a Marina Frapát 1.
 Dicséret illeti a marinát a gyönyörű elhelyezkedésért, a jól kiépített ki-
kötőhelyekért, magas színvonalú szolgáltatásaiért; ugyanakkor sokan 
hivalkodó megjelenését és a magas árait emlegetik. S bár a kis mester-
séges szigeten 2 levő központi épületkomplexum, az oroszlános címer és 
a recepció csillogó kerámiapadlója valóban kicsit túl cicomásra sikerült,  
félúton Šibenik (B264) és Split (B288) között Rogoznica vonzza a hajósokat,
akik egy kellemes estét tudnak eltölteni a Marina Frapában kikötve.
 A vendégmóló 3 a parttal párhuzamos; innen a már említett mestersé-
ges szigetre jutunk, ahol a recepciót, zuhanyzót, boltokat, kávézót, étter-
meket találjuk. A marina szárazföldi részén van a sportcentrum, uszodá-
val, squash-pályával és fitness-teremmel, valamint a konferencia-központ.
 Amikor átsétálunk a mesterséges szigetről kivezető kis hídon, érdemes 
nyugat felé továbbmenni pár lépést: itt van a Sárkányszem-tó 4, melyet 
függőleges sziklafalak vesznek körül. Keletkezéséről azt feltételezik, hogy 
valaha barlang volt, melynek a teteje beomlott. A víz sós és nagy mennyi-
ségben tartalmaz kénes gázokat. A marinától és a tótól délre, a félsziget 
végén áll a Kapelicai Miasszonyunk kápolna 5, melyhez a település legna-
gyobb ünnepe is kapcsolódik.
 Ha a tavat magunk mögött hagyva körbesétáljuk az öblöt, sorra buk-
kannak fel az éttermek, majd a főút mellett néhány bolt és a piac. A piacon 
reggelenként bőségesen vásárolhatunk friss zöldséget, gyümölcsöt, halat, 
péksüteményt. S ha nincs kedvünk ezt az utat gyalog bejárni, kis csónak-
kal ugyanúgy elintézhetjük a bevásárlást; időben körülbelül ugyanannyi, 
de kalandnak sokkal nagyobb!
 Ha az igazi Rogoznicára vagyunk kíváncsiak, kicsit többet kell sétál-
nunk vagy eveznünk. A falu első lakosai 1390-ban telepedtek le először a 
szárazföldön, majd a törökök elől menekülve 1518-ban a Kopara-szigeten. 
Ma itt van a központ. A szigetet a 19. század második fele óta egy töltésre 
épült út 6 köti össze a szárazfölddel. Itt van a hosszú lépcsősoron megkö-

LENT Rogoznica 
madártávlatból – 
ekkor még nem 
volt meg az új 
vendégmóló
JOBBRA FENT A 
Sárkányszem -tó
JOBBRA KÖZÉPEN 
Lépcsők a temp-
lomhoz

1722‑ben egy halásznak 
megjelent Szűz Mária – 
ennek emlékére építették 
a kápolnát a félsziget 
csúcsára, s ezért rendeznek 
csónakfelvonulással kísért 
ünnepséget minden év 
július 2 ‑án.
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zelíthető Mária Mennybemenetele-templom 7 a 
temetővel. A közelében találjuk az 1800-as évek 
elején, a rövid francia uralom alatt elkezdett, de 
soha be nem fejezett erőd maradványait. 
 Ezt a sétát még egy módon spórolhatjuk meg: 
ha nem a marinában, hanem a városi rakpartnál 
kötünk ki. A zöld fénytől északra itt is van néhány 
muringos hely 8, áram- és vízcsatlakozással.
 Ha elfogytak volna a kikötőhelyek, vagy 
egyébként nem szándékoztunk volna partra 
szállni Rogoznicában, választhatjuk a marinától 
délre lévő bójákat 9 vagy a földnyelv másik olda-
lán a horgonyzást a (43°31,6′N, 015°57,6′E).
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M	Marina	Frapa	1	22203 Rogoznica, Uvala Soline bb, tel: +385 22 559 
900, e‑mail: marina‑frapa@si.t‑com.hr, web: www.marinafrapa.hr, VHF: 17, nyitva: egész 
évben, ár: 63 / 83 EUR. 450 kikötőhely, 150 parti tároló, szerviz, étterem, bolt.
R	 Fortuna	b	22203 Rogoznica, Miline 6.
R	 Ilirija	c	22203 Rogoznica, Obala kneza Domagoja bb, tel: +385 22 559 365, 
nyitva: H–V: 11–01.
R	 Siesta	d	22203 Rogoznica, Miline 40, tel: +385 22 559 539, e‑mail: 
sanjasib001@net.hr, nyitva: H–V: 12–23.
P	Orvos	22203 Rogoznica, Obala Kneza Domagoja bb, tel: +385 22 559 032.
Y	 Gyógyszertár	22203 Rogoznica, Miline bb, tel: +385 22 558 330.
I	Turistainformáció	22203 Rogoznica, Obala Kneza Domagoja bb, tel: 
+385 22 559 253, e‑mail: rogoznica@tz‑rogoznica.hr, web: www.tz‑rogoznica.hr.
H	 Kikötőkapitányság	22203 Rogoznica, Obala Hrvatske Mornarice 2, tel: 
+385 22 559 045.
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Hol is lehetne jobb helyen kikötni, mint a Marina nevű városkában? Az alig 
ezer lakosú kisváros körbeöleli a szárazföldbe mélyen benyúló öblöt, kitű-
nően védett kikötőhelyet teremtve.
 A marinai Marina Agana 1 mólói az öböl északi oldalán helyezkednek 
el, ott vannak a kiszolgáló létesítmények, a recepció és a parkoló is. Itt 
halad el a főút, melyen Trogirba (B280) vagy Šibenikbe (B264) juthatunk el.
 A kikötő felé közelítve rögtön meglátjuk a város legismertebb épületét, 
a kitűnő állapotban megmaradt védőtornyot 2. Az egykor csipkézett, lőré-
ses mellvédű tornyot a trogiri püspök építtette 1500-ban. 1972-ben szál-
lodává alakították át, akkor került rá a ma is látható cseréptető. A torony 
közelében van a régi városkapu, rajta szintén a trogiri püspök címere. Itt 
találjuk a városka főterét, néhány étteremmel, bolttal.
 A település néhány utcája gyorsan bejárható. Sétáljunk el a Szt. János 
templomig 3, mely eredetileg gótikus stílusban épült, majd reneszánsz stí-
lusban átépítették. Szintén érdemes fölkapaszkodni a várost övező dom-
bok valamelyikére, ahonnan szép kilátás nyílik az öbölre.

Kisváros a marina körül
43°30,7′N, 016°07,0′E

G
 HHI: 100-21, MK16; 
BA: 2712; IM: M26

Marina

150 m

N
Trogir

Primošten
Šibenik

M	Marina	Agana	1	21222 Marina, Obala kardinala Alojzija Stepinca 2, tel: +385 21 889 411, e‑mail: info@marina‑agana.hr, 
web: www.marina‑agana.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 52 / 57 EUR.	134 kikötő, 70 parti tárolóhely.
R	 Bijeli	Galeb	21222 Marina, Marinska cesta 34, tel: +385 21 889 074.
R	 Bilaja	21222 Marina, Marinska cesta 36, tel: +385 21 889 310.
I	Turistainformáció	21222 Marina, Trg Stjepana Radića 1, tel: +385 21 889 015, e‑mail: tzmarina@st.t‑com.hr, 
web: www.tz‑marina.com.hr.

A kikötő és a torony éjszakai 
fényben is szép látvány.
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A két szomszédos sziget illír eredetű neve Zirona, mely „sűrű erdőt” vagy 
„fával benőtt szigetet” jelent. Ezekből az erdőkből a fakitermelés miatt 
mára már alig maradt valami; a déli oldalon vannak csak olajfaültetvények.
 A szigetek Trogir (B280) birtokai voltak; a legenda szerint a 15. században 
betelepült első lakosai a Makarska (B320) közelében lévő Drvenik településről 
származnak, s innen ered a szigetek neve is. A két Drvenik lakóinak szá-
ma a huszadik század elején még ezer fölött volt, de a gazdasági válság 
idején sokan kivándoroltak. Ma alig kétszázan laknak itt, ők főleg olajbo-
gyó-, füge- és mandulatermesztésből, valamint halászatból élnek. Sok a 
félbehagyott vagy elhagyott, s mára már romos épület is. Bár a szigeteket a 
nyaralók is kezdik felfedezni, még főszezonban sem zsúfoltak.
 Mali Drvenik keleti oldalán Borak településnél néhány kikötőhe-
lyet 1 (43°27,0′N, 016°05,4′E), a déli oldalon a Rina-öbölben 2 (43°26,6′N, 016°04,7′E) 
horgonyzóhelyet találunk (6 méteres vízmélység).
 A nagyobbik szigeten Drvenik városi kikötője 3 (43°27,1′N, 016°08,1′E) néhány 
hellyel vár minket, de az öbölben horgonyozhatunk is. Ez a két sziget leg-
nagyobb települése, éttermeket és boltot találunk benne.
 Veli Drvenik keleti oldalán a Krknjaš-sziget védelmében egy festői öböl-
ben 4 (43°26,4′N, 016°10,6′E) dobhatunk horgonyt, igazi türkizkék, 2-3 méter 
mély vízben. A horgonyzóhely szépsége miatt számítsunk arra, hogy so-
kan jönnek ide. A parton egy étterem is van, de mólójánál csak kb. 1 mé-
ter mély a víz, így bocival szálljunk partra! Ugyancsak sekély a víz a Mali 
Krknjaš-sziget és Veli Drvenik közötti átjáróban 5. 

43°26,7′N, 016°06,4′E

G
 HHI: 100-21, MK16; 
BA: 2712; IM: M26

Sűrű erdők voltak itt
Mali és Veli Drvenik
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KRKNJAŠ

Mint egy trópusi öbölben, 
olyan a víz színe a 
Krknjaš‑sziget mellett.
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A kőbe vésett mese
Trogir

43°30,8′N, 016°14,8′E

G
 HHI: 100-21, MK16; 
BA: 2712; IM: M26

Kevés olyan városa van a horvát Adriának, ahol annyi látnivaló, annyi mű-
emlék van olyan kis területen, mint Trogirban (régi nevén Tragurion, Traú). 
Nem véletlen, hogy az óváros a világörökség része és az sem, hogy nem 
tudunk olyan időpontban Trogirba látogatni, hogy szűk utcái vagy a parti 
korzó ne legyen tele emberekkel.
 A legenda szerint Trogirban fordított folyamat zajlott le, mint más váro-
sokban – pl. Primoštenben (B274) –, mert eredetileg az óváros és a kontinens 
között nem volt ott a keskeny csatorna; azt az első, i.e. 308-ban Issából 
ide érkezett görög telepesek ásták ki, javítva a város védhetőségét. Azóta 
a szárazföld felől egy híd 1 vezet a történelmi városközpontba. Trogirban 
még egy híd 2 van – s e híd miatt Trogir kikötőjét csak nyugati irányból kö-
zelíthetjük, a Kastélyok öble (B286) felől nem. A híd ugyan eredetileg nyithatóra 
épült, de már régóta nem mozgatják, szabad nyílásmagassága 3 méter. Ez 
a híd vezet át Čiovo (régi nevén Bua) szigetére, amelyre már a terjeszkedő 
Trogir is átnyúlt. 
 Trogir ACI Marinája 3 – az ACI-tól megszokott jó színvonalú szolgáltatá-
sokkal, de a mólók között elég szűk hellyel – az óvárossal szemben, már 
Čiovo szigetén van, ugyanúgy, mint a hajógyár, melynek üzemcsarnokait, 
daruit a városhoz hajóval közelítve már messziről látjuk.
 A marina helyett kiköthetünk a városi rakpartnál 4 is, ha a kiránduló-
hajóktól és megajachtoktól maradt még hely; a rakpart nyugati részét a 
kompok számára szabadon kell hagyni! Trogirról és a kikötőről talán csak 
egy negatívumot vagy inkább apró kellemetlenséget említhetünk: épp a 

A tatárjárás, IV. Béla és Trogir
„Bármily bevehetetlennek látszott is Klissza vára, IV. 
Béla nem látta ott családját biztonságban a tatárok 
ellen. (…) Családjával és kíséretével a szigeten fekvő 
s nagyobb biztonságot nyújtó Traú város falai közé sie‑
tett tehát, hol hódolattal fogadták s hősi elszántsággal 
tartottak ki mellette. A tatárok itt is óriási erővel szo‑
rongatják a királyt, s ez Traú közelében egy sziklaszi‑
geten húzta meg magát, melyet ma is olaszul Scoglio 
del Re‑nek, szerb‑horvátul Kraljevácnak, a király szik‑
lájának neveznek. Végre lelohad a tatárok dühe. Visz‑
szafordulnak, királyunk megmenekül s magyarjaival 
meg a dalmatáktól kapott tekintélyes kölcsönösszeggel 
visszatér elpusztított honába, hogy azt helyreállítsa s a 
magyar nemzetet úgyszólván halottaiból feltámassza. 
Bármilyen is a jelen, s bármilyen lesz is a jövő, azért 
örök hálával tartozunk Dalmáciának hogy földönfutóvá 
vált királyunkat oltalmába vette, s hogy a levészesebb 
időkben tántoríthatatlanul ragaszkodott királyunkhoz 
és nemzetünkhöz. IV. Béla gazdag ajándékokkal jutal‑
mazta meg a dalmaták hűségét. A hagyomány szerint 
koronázási palástját is ajándékul adta a dalmatáknak 
s a traúi székesegyházban ma is büszkén mutatják e 
palástnak keretbe foglalt kámzsáját.”
(Havass Rezső: Magyar emlékek Dalmáciában, 1905)

KÖZÉPEN Az óvá-
rosi félsziget
LENT A Szt. Márk 
torony – Trogir így 
fogadja az este 
érkezőket
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spliti reptérhez vezető légifolyosó alatt fekszik, s 
itt a gépek már csak néhány száz méter maga-
san repülnek – igen nagy zajjal. A marina mel-
lől taxicsónak is jár a túlpartra, de a sétaút sem 
több 5-10 percnél. Kikötőhely híján az óvárostól 
nyugatra is horgonyozhatunk 5.
 Ha átmegyünk a hídon és elindulunk a pál-
mafákkal szegélyezett városi korzón, egyene-
sen elballaghatunk a sétány másik végén álló 
Kamerlengo-erődig 6, vagy a Kikötői kapun 7 
keresztül bevehetjük magunkat az óváros szűk, 
girbegurba utcái közé.
 A korzó első szembetűnő épülete a 
Vitturi-torony 8, mely eredetileg a városfal egyik 
bástyája volt, majd sokkal békésebb célokra 
használták és a mellette álló kolostor része lett.
 A Kamerlengo-erődöt a 13. században kezd-
ték építeni s végül azok – a velenceiek – fejezték be, akik ellen eredeti-
leg készült. Trogir a velencei időkben élte virágkorát, ekkor a legfontosabb 
dalmáciai támaszpont volt. A toronyba és a csipkés falakra ma már fel is 
mászhatunk; a várudvaron nyaranta színielőadásokat rendeznek.
 Az óváros nyüzsgő utcáin lépkedve csak kapkodjuk a fejünket: min-
den ház egy-egy darab történelem (Herczeg Ferenc szavaival: kőbe vésett 
mese) s szinte minden második ház templom, kolostor vagy múzeum.
 A legtöbb látnivaló az óváros főtere, a II. János Pál tér (Trg Ivana Pavla 
II) körül összpontosul. A tér nevét a pápa 1998-as trogiri látogatása után 
kapta. Itt van a Szt. Lőrinc-katedrális 9, melyet egy kora keresztény temp-
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lom romjain kezdtek építeni a 13. században. Mivel építése és átépíté-
se évszázadokon keresztül tartott, s csak 1604-ben szentelték fel, a ro-
mán stílus mellett a gótika és a reneszánsz nyomait is megtaláljuk rajta. 
Gótikus harangtornya is közel kétszáz évig készült; hogy kb. kétévente 
építettek-e bele egy újabb lépcsőt, nem tudni, mindenesetre 107 változa-
tos lépcsőfokot – van köztük csigalépcső és vaslétra is – kell megmászni 
ahhoz, hogy a lehető legmagasabbról tekintsünk le a városra, de megéri! 
A székesegyház legimpozánsabb része az Oroszlános-kapu (készítője után 
Radovan-kapunak is nevezik): kétoldalt egy-egy sárkányon taposó oroszlán 
tartja Ádám és Éva szobrát.
 A Városháza a is részben gótikus, részben reneszánsz stílusú; belső 
udvarában van a város egyetlen velencei szárnyas oroszlánja, a többit 
Mussolini-ellenes tiltakozásul annak idején eltávolították.
 Trogir egykor legbefolyásosabb nemesi családjának lakhelye volt a ve-
lencei stílusú ablakkereteiről híres Ćipiko-palota b. Egyik érdekessége az 
előcsarnokban kiállított fakakas, melyet egy – állítólag a lepantoi csatá-
ban, 1571-ben elsüllyesztett – török hadihajóról zsákmányoltak.
 Még mindig a főtéren álló épületeket járjuk végig: itt van az órato-
rony c, mely nem különálló épület, hanem a Szent Sebestyén templom 
harangtornya. Tőle jobbra áll a városi Loggia, mely a középkorban a nyilvá-
nos törvénykezés helyszíneként is szolgált; egyik végében a 17. században 
készült bírói asztal még mindig látható.
 Ha továbbhaladunk a főtérről észak felé, először a városi múzeum 
épületét látjuk (benne kis tengerészeti kiállítás is van), majd elérjük a 
Szárazföldi kaput d – a „hagyományos” turisták itt kezdik a város felfe-
dezését. A kapu tetején Orsini Szent János, Trogir első püspökének, mai 
védőszentjének szobra van. A kapun s a hídon túl találjuk a város „világi” 
részét, többek között az autóbuszpályaudvart, élelmiszerboltot és a piacot.

M	ACI	Marina	Trogir	3	43°30,8′N, 016°14,8′E, 22220 Trogir, tel: +385 21 881 544, e‑mail: m.trogir@aci‑club.hr, web: 
www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 60 / 69 EUR.	162 kikötőhely, 35 parti tároló.
R	 Pašike	e	21220 Trogir, Sinjska bb, tel: +385 21 885 185, e‑mail: info@hotelpasike.com, web: www.hotelpasike.com.
R	 Don	Dino	f	21220 Trogir, Blazenog A. Kazotica 8, tel: +385 21 882 656, e‑mail: info@dondino.hr, web: www.dondino.hr.
R	 Kamerlengo	g	21220 Trogir, Vukovarska 2, tel: +385 21 884 772, e‑mail: info@kamerlengo.hr, web: www.kamerlengo.hr.
P	Orvos	21220 Trogir, Alojzija Stepnica 17, tel: +385 21 882 922.
Y	 Gyógyszertár	21220 Trogir, Gradska 23, tel: +385 21 881 535.
I	Turistainformáció	21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II 1, tel: +385 21 881 412, e‑mail: info@tztrogir.hr, web: www.tztrogir.hr.
H	 Kikötőkapitányság	21220 Trogir, Obala bana Berislavića 19, tel: +385 21 881 508.
U	 INA	benzinkút	21220 Trogir, Put Cubrijana bb, tel: +385 21 885 458, web: www.ina.hr, nyitva: H–P: 8–13 Sz–V: zárva.

A dalmát népviseletre 
sokáig a színes ruhák voltak 
a jellemzőek, mely – vélhe‑
tően a városiasodás hatásai 
miatt – lassan átalakult: 
a hétköznapi öltözködés 
alapszíne a fekete lett. 
Ünnepnapokon ezeket a 
fekete ruhákat színes, csip‑
kéből és selyemből készült 
kiegészítőkkel viselték – a 
képen egy jellemző ünnepi 
viselet Trogirból.

LENT A városi 
rakpart
JOBBRA A híd 
Čiovo felől
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Miért nem nyitható a híd?
Jogosan merül föl mindenkiben a kérdés, hiszen aki Trogirból Dél‑Dalmácia felé folytatná az útját 
(vagy épp arról jön s Trogirban akar kikötni) komoly kerülőre kényszerül. A választ két magyar szer‑
ző írásaiban fellelhető mozaikdarabkákból rakhatjuk össze.
Szinnyei Ottmár 1892‑ben még ezt írta Magyar lobogó alatt az Ádrián című könyvében: „Traú vas‑
hídja nyikorogva ketté nyílt előttünk és a Kurul kifeszített vitorlákkal csakhamar elérte a Canale 
Castelli mindinkább szélesedő torkolatát. A partról a közönség érdeklődéssel nézte hajónk ké‑
szülődését és sokáig szemmel tartott minket. Lassanként az ódon, középkorias város egészen 
elmaradt mögöttünk.” – vagyis ekkor még hajózható volt a csatorna.
Herczeg Ferenc viszont már nem tudott átjutni a híd alatt. Ezt írja: „Spalato elméletileg igen közel esik Trauhoz. Ki kell csak 
nyittatni a forgóhidat, mely a traui szoroson át Bua szigetére vezet, a Hét kastély csatornáján át aztán hamarosan Spalatóba
vitorlázhatik az ember. A gyakorlatban másképp van a dolog. Másfél esztendővel ezelőtt valami gőzös nekiment a hídnak és 
a híd azóta nem forog. Aki tehát Trauból Spalatóba akar menni, annak vissza kell térnie a Zironák felé és meg kell kerülnie 
az egész nagy Bua szigetet. Mikor ezt följegyzem, szeretettel gondolok az osztrák közigazgatásra, mert az ő atyai gondossá‑
gának köszönhetem, hogy megláttam a Scoglio Králjevácot, a királyi szirtet.”
Mivel ez utóbbi könyv 1905‑ben látott napvilágot, elég jól behatárolható, hogy miért s mikortól nem hajózhatunk át a híd 
alatt. A teljes igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a hidat azóta természetesen megjavították és szükség esetén fel is 
nyitható, bár a kis képen látható állapottal alig találkozunk. Ennek okát pontosan nem ismerjük – magyarázat lehet rá a 
hídon tapasztalható állandó zsúfoltság, a hatalmas autós‑ és gyalogosforgalom. 
Talán ha megépül a Čiovo és a szárazföld közöttre (s szintén nyithatóra) tervezett új híd, alig egy kilométerre keletre az óvá‑
rostól, akkor ismét rendszeresen kinyitják a régi hidat is és akadálytalan lesz Trogir megközelítése kelet felől.
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43°24,1′N, 016°21,2′E
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Kis falvak, csendes kikötők
A Spliti kapunak nevezett szorosnál 1 Brač  (B294) szigetétől csak mintegy 
700 méterre lévő Šolta mellett gyakran csak elhajózunk túráink során; kis 
kikötői, öblei, horgonyzóhelyei sok adriai hajós számára még ismeretlenek.
 A görög időkben Olyntha, majd a rómaiak által Solenta néven emle-
getett szigeten eleinte csak néhány telepes élt; amikor a 7. században a 
szlávok feldúlták Salonát, az ottani lakosok egy része Šoltára menekült. A 
sziget a 14. századtól Split (B288) tulajdonába került, s az itt lakók jelentős 
része ma is Splitbe jár dolgozni a naponta többször közlekedő komppal.
 Šolta nyugati oldalán egyetlen település található: Maslinica 2 (43°23,9′N, 
016°12,3′E) a spliti Martiniš-Marchi nemesi család által 1708-ban épített 
barokk kastély körül fejlődött ki. Ugyanez a család építtette a 18. szá-
zadban az öböl déli oldalán álló templomot. Maslinica városi kikö-
tőjében néhány hely vár minket; ha ezek esetleg megteltek, a közeli 
Šešula-öbölben 3 (43°23,6′N, 016°12,7′E) horgonyozhatunk.
 A sziget legnagyobb települése a sziget belsejében, mintegy 100 méter 
magasan épült Grohote. Az ókortól kezdve a sziget központi településé-
nek számít és napjainkban is a Šolta közigazgatási központja. A Grohotétól 
másfél kilométerre lévő Rogač 4 (43°23,7′N, 016°17,9′E) kikötőjébe érkezik a 
spliti komp. A rogači öbölben néhány muringos helyet találunk, de a ben-
zinkút közelében, a kőfalhoz is kiköthetünk; bóra ellen ezek a kikötőhelyek 
nem védettek.
 Rogačtól keletre található Nečujam 5 (43°23,1′N, 016°18,8′E) falu és üdülőte-
lep. Az öböl keleti oldalán néhány kikötőhelyet, ennek közelében, illetve az 
öböl déli és nyugati oldalán horgonyzóhelyeket találunk.
 Šolta-sziget talán leghangulatosabb települése Stomorska 6 (43°22,3′N, 
016°21,1′E). Az öböl keleti oldalán áram- és vízcsatlakozással ellátott 
muringos kikötőhelyek vannak, de a túloldalon, az étterem előtt is kiköthe-
tünk. A (szerény) kikötői díj ellenében a posta épületében lévő kis zuhany-
zót is használhatjuk.
 A sziget tagolt partja remek lehetőségeket ad a horgonyzásra, ám 
ügyeljünk arra, hogy az öblök nem eléggé védettek: az északi olda-
lon bóra, a déli oldalon jugó esetén kell erős hullámzásra számítani. A 
Tatinja-öbölben 7 (43°22,1′N, 016°17,0′E) a meredek sziklafalak alatt, 8-12 mé-
teres vízben horgonyozhatunk. 

Šolta

LENT Telt ház 
Stomorskában 
JOBBRA FENT 
Sziklafal a 
Tatinja-öbölben
JOBBRA KÖZÉPEN 
A maslinicai 
kikötő, háttérben 
a kastély
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Forgó szálloda
A Nečujam‑öböl nyugati olda‑
lán épül meg a tervek szerint 
Európa első forgó szállodája. 
A háromemeletes épület egy 
nap alatt kb. 1,3 kört fog 
megtenni a tengelye körül, 
így bármely szobát is kapja a 
vendég, a nap egy részében az 
biztosan „tengerre néző” lesz. Ha a brit építész, Richard 
Hywel Evans tervei valóra válnak, az épület forgó részét 
egy különleges, vízeséssel ellátott medence veszi majd 
körül. Emellett luxusszínvonalú wellness‑részleg és más 
ötcsillagos szolgáltatások várják majd a vendégeket. A 
recepció, a liftek és a lépcsők a szálloda 22 méter szé‑
les álló részén kapnak helyet; a szobákat magába fogla‑

ló forgó rész átmérője 61 mé‑
ter lesz. A komplexum részei 
lesznek – ahogy a felülnézeti 
kép is mutatja a majdani el‑
érendő állapotot – a szálloda 
köré építendő villák valamint 
egy jachtklubbal és „vitorlás‑
faluval” kiegészített, össze‑
sen 170 férőhelyes kikötő is.

N

4 km 3 nm

Rogač

Grohote

Stomorska

Nečujam

Maslinica

BRAČ
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43°32,7′N, 016°23,8′E
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Hét kastély az öböl körül
Kaštela
Északról a közigazgatásilag Kaštela néven egyesített korábbi hét kis falu – 
Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel 
Stari, Kaštel Novi, Kaštel Štafilić – partvidéke, keletről Split (B288) lakótele-
pei, délnyugatról Čiovo-sziget, délkeletről pedig a szintén Splithez tartozó 
Marjan által határolt Kastélyok öble (43°31,2′N, 016°22,2′E) nem nevezhető a 
horvát tengerpart legszebb részének. Nem mindig volt ez így – a lap alján 
olvasható, 1892-ből származó idézet épp ennek ellenkezőjéről számol be.
 Split közelsége, valamint a környékre épült kiszolgáló létesítmények 
(repülőtér, üzemek, raktárak) miatt már sokat vesztett a vonzerejéből; 
ezen kívül az öböl vize is az egyik legszennyezettebb az Adrián.
 Amiért mégis helye van ebben az útikalauzban, az a Kaštel Gomilicában 
levő Marina Kaštela 1, mely több mint négyszáz hajós befogadóké-
pességével a környék egyik legnagyobb charterbázisa s a Közép- és 
Dél-Dalmáciai hajóstúrák egyik kedvelt kiindulópontja.
 A kikötő sem bórától, sem jugótól nem túl védett. Létesítményei kul-
turáltak, elegendő parkolóhelyet, mosdóhelyiséget találunk. Étteremmel 
kevésbé jól ellátott a környék, de azért tudunk majd megfelelő vacsorázó-
helyet választani. A marinától autóval néhány percre van a Getro áruház 2, 
mely ideális hely az indulás előtti nagybevásárlásra.
 Ha már Kaštelában vagyunk, egy kastélyt legalább érdemes megnézni: 
Kaštel Gomilica kastélya 3, mely 10 perc sétaútra van a marinától, egy kis 
szigetre épült a 16. században, eredetileg a spliti bencés apácák számára. 
A házakból egy alapos felújítás után igazi turistalátványosság lehetne.

M	Marina	Kaštela	1	43°32,7′N, 016°23,8′E, 21213 Kaštel Gomilica, Šetalište kralja Tomislava bb, tel: +385 21 204 010, 
e‑mail: info@marina‑kastela.hr, web: www.marina‑kastela.hr. 420 kikötőhely, 200 parti tároló, szerviz, 2.5–8 m vízmélység.
R	 Bimbijana	4	21213 Kaštela, Šetalište kralja Tomislava bb, tel: +385 21 222 780, e‑mail: info@bimbijana.com, web: www.
bimbijana.com, nyitva: H–V: 8–24.
R	 Giričić	21213 Kaštel Gomilica, Kaštelanska cesta 19, tel: +385 21 222 621.
R	 Lord	21213 Kaštel Gomilica, Fulgencija careva 6, tel: +385 21 221 069.
P	Orvos	21213 Kaštel Sućurac, Kneza Trpimira 1, tel: +385 21 224 111.
Y	 Gyógyszertár	21213 Kaštel Gomilica, F. Tuđmana bb, tel: +385 21 220 030.
S	Getro	áruház	2	21213 Kaštel Sućurac, Put Kozjaka 2, tel: +385 21 202 888, web: www.getro.hr
H	 Kikötőkapitányság	21213 Kaštel Gomilica, Put kupališta 8, tel: +385 21 223 441.
I	Turistainformáció	21215 Kaštel Lukšić, Brce 1, tel: +385 21 227 933, web: www.kastela‑info.hr.

A Canale Castelli 1890 körül
„A Canale Castelli partvidéke mely az éjszak‑nyugatról dél‑nyugati irányban kanyarodó hegygerincz tövében épült 
hét kis castellumról vette a nevét, Dalmácia partvidékének legszebb és legtermékenyebb pontjainak egyike.
Szelek ellen védett öblöcskéi kisebb hajóknak biztos menedéket nyújtanak, és földjét üde, zöld növényzet borítja, 
mely éles ellentétet képez a messzebb emelkedő hegyek kopár, mészköves lejtőivel. (…)
A partok szemtávolságában haladtunk folytonosan és az egykor stratégiai fontosságú városkák, Castel Slaffileo, 
Castel Nuovo, Castel Vecchio, Castel Vitturi, Castel Cambio, Castel Abbadessa és Castel Sucurac egymás után 
tűntek fel a szemhatáron. A velenczei kormány ezen a partvidéken nemes családoknak földet adományozott azzal a 
feltétellel, hogy toronyerősségeket építsenek, melyekben a lakosság a minduntalan beütő törökök elől meghúzód‑
hat és szükség esetén hajókra szállva Traúba vagy Spalatoba menekülhet. Legelőször (1414) Castel Vecchio, azután 
(1475) Castel Nuovo, a többi öt pedig a tizenhatodik században épült.
A török beütések veszélyével megszűnt a tornyok jelentősége is. A kis erősségek romba dőltek és ma már csak az 
egykor védelmük alatt álló kis városkák vannak meg.”
(Szinnyei Ottmár: Magyar lobogó alatt az Ádrián, 1892)

A Kastélyok öblének kapu‑
jában, a Marjan‑félsziget 
csúcsán áll a Halászati 
és Óceánográfiai Intézet 
pálmafákkal övezett, 
mediterrán villához hasonló 
épülete 5. Az 1930 óta 
működő intézet a horvát 
tengerkutatás központja, 
munkájuk eredményeként 
egyre többet tudunk meg 
az Adria vízrajzáról és 
élővilágáról.  
Érdekességként: az intézet 
honlapján (www.izor.hr) 
egy webkamera képén 
nyomon követhetjük az öböl 
bejáratának forgalmát.
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Akár a tenger, akár a szárazföld felől közelítünk Split felé, először a magas 
hegyeket és a magas, szürkésfehér panelházakat vesszük észre. A kikötő 
előtt a hatalmas nagy- és kishajóforgalom, a soksávos utakon pedig a ren-
geteg autó jelzi, hogy nagyvárosba érkezünk: a tengerpart legnagyobb, és 
Horvátország második legnagyobb városába. A közel 200 000 lakosú Split 
a környék közigazgatási, közlekedési és gazdasági központja; a világhírű – 
és a világörökség részét képező – Diocletianus-palota miatt a Dalmáciába 
érkező turistáknak is egyik kedvelt célpontja.
 A várost eredetileg a görögök alapították Asphalatos néven. A római hó-
dítók inkább a tengertől távolabb, Salonában építkeztek. Split – latin ne-
vén Spalatum, ebből alakult ki a magyarban is sokat használt Spalato név 
– máig meghatározó építménye a környéken született Diocletianus csá-
szár nevéhez fűződik, aki uralkodása alatt tudatosan készült az öregkorra: 
295-ben egy hatalmas palota építtetését kezdte meg a tengerparton. Ide 
vonult vissza, miután 305-ben lemondott a trónról. A palota később csá-
szári nyaralóhely, majd a száműzött császárok lakhelye lett. Miután 615 
körül az avarok lerombolták Salonát, a lakosság egy része a palota falai 
közé menekült. A város a palotából és a később köré épült házakból ala-
kult ki. Sorra épültek a templomok is, és Split hamarosan püspöki szék-
hely lett. Bizánci, horvát és magyar uralom váltotta egymást a 9–15. szá-
zad között, majd 1420-tól közel 400 évig a Velencei Köztársaság része 
lett. Ekkor vált a térség gazdasági és kulturális központjává; lakosai száma 
is gyorsan nőtt, a török támadások elől sokan menekültek ide. Velence 
bukása után Napóleon és a Monarchia is kulcsfontosságú városnak te-
kintette Splitet, amely a két világháború között Jugoszlávia legjelentősebb 
kikötője és kereskedelmi központja volt. Az 1991–1995 -ös szerb-horvát 
háborúban alig érték károk a várost.
 A spliti öböl két hullámtörője között áthaladva jobbra látjuk a menet-
rendszerinti hajók és kompok kikötőjét 1; jachttal maradjunk távol ettől 
a résztől, és fokozottan figyeljünk az olykor hatalmas hajók mozgására. 
Szemben van a városi móló és rakpart 2 – Diocletianus idejében még a 
palotáig ért a tenger, a sétányt és a mólókat utólag töltötték fel és épí-
tették ki. Az öböl nyugati oldalán van az ACI Marina 3, azon túl pedig két 
kisebb klubkikötő, a Mornar 4 és a Labud 5. Megközelítésükkor figyeljünk  

43°30,2′N, 016°25,8′E

G
 HHI: 100-21,26, MK16,18; 
BA: 2712; IM: M26

Diocletianus nyüzsgő városa
Split

LENT A rakpart 
alkonyi fényben

Az ókori Salona romjaihoz 
Splitből az 1‑es számú 
városi busszal, vagy a Sinj 
felé közlekedő távolsági 
járatokkal juthatunk el. 
A romváros bejárására – 
oda‑ és visszautazással 
együtt – szánjunk legalább 
fél napot!
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a fekete-sárga-fekete keleti- és a két zöld bójára; 
a bójákat összekötő képzeletbeli vonalnál köze-
lebb ne menjünk a parthoz! A marinák bejárata 
előtt van a benzinkút 6, ahol szezonban számít-
sunk komoly sorban állásra! Az ACI Marinában 
általában van néhány szabad vendéghely, de 
a két klubkikötőben is érdemes próbálkozni. A 
marinákból rövid sétával elérhető minden, amit 
Splitben érdemes megnézni: az óváros 7 és a 
Marjan-félsziget 8.
 A egykori Diocletianus-palota, (majdnem) 
szabályos téglalap alakú: hosszabbik oldala 215, rövidebb oldala 181 és 
175 méteresek. Egykor minden oldalról fal és összesen 16 bástya védte, 
négy kapun keresztül lehetett megközelíteni. A koözépkor elején a palotá-
ból alakult ki az óváros magja.
 A déli Bronzkapu 9 régen közvetlenül a tengerre nyílt, így csak hajóval 
lehetett megközelíteni. A déli főhomlokzat a legdíszesebb; a sima felületű 
alsó rész felett egy fedett, árkádos előcsarnok van. A kapu egy földalatti 
folyosón vezet el a kör alakú Vestibulumhoz, ahonnan egykor a császá-
ri család lakosztályai nyíltak. Innen jutunk el a palota központi udvarába, 
a Preistiliumba, melyet korinthoszi márványoszlopok, valamint gótikus 
és barokk házak szegélyeznek. Az oszlopcsarnok keleti oldalán van a 
Szt. Rókus-templom és az i. e. 2. évezredből származó egyiptomi szfinx. 
A nyugati oldalon találjuk a Jupiter-szentélyt, melyet a kora középkorban 
keresztelőkápolnává alakítottak át. Az oszlopcsarnokkal szembeni téren 
kávézókat és általában rengeteg turistát találunk; nyári estéken gyakran 
tartanak itt szabadtéri színházi- és operaelőadásokat.
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 Az óváros keleti kapuja, a kettős nyílású Ezüstkapu a közelében ma piac 
működik. Az Aranykapu b volt régen a város szárazföldi „főbejárata” – a 
kapu fölötti őrhelyen a 9. században alakították ki a Szt. Márton-kápolnát. 
A marinák felől közelítve valószínűleg a nyugati Vaskapun d lépünk be 
az óvárosba. A kapu előtt van Split mai főtere, a Narodni trg e, melyet 
a 14–16. század között épült paloták öveznek. Itt áll az egykori velencei 
városháza gótikus épülete is, amelyben 1910 óta a Néprajzi Múzeum mű-
ködik. Még az idevezető séta közben álljunk meg a 13. században alapí-
tott és a közelmúltban újjáépített, fehér falú Szt. Ferenc-templomnál f. A 
közeli Trg Republikéről g joggal gondolhatjuk, hogy a velencei Szt. Márk 
tér kistestvére: a teret három oldalról körbeöleli a Prokuratura, azaz az 
ügyészség boltíves árkádos oszlopcsarnokú reneszánsz épülete, ami ma 
színház és múzeumok otthona.
 Az óváros legismertebb épületének tornyát már a kikötő felé hajózva 
is láthattuk: ez a Szt. Dujmo (Sv. Duje)-székesegyház h, mely eredetileg 
Diocletianus császár mauzóleumának épült. 652-ben Ravennai János ér-
sek templommá szentelte, előtte a császárságra emlékeztető összes erek-
lyét, köztük Diocletianus szarkofágját is eltüntették belőle. A székesegyház 
névadója Split védőszentje, Salona püspöke volt, akit hét mártírtársával 
együtt maga Diocletianus császár végeztetett ki 304-ben. A harangtorony 
a 13–16. század között épült, így az eltérő korok stílusjegyei is jól elkülö-
níthetőek rajta: az alsó két szint román, a következő három gótikus, a leg-
felső pedig reneszánsz stílusú. Érdemes megmászni a 175 lépcsőt, mert a 
toronyból csodálatos a panoráma!
 Az óváros falain belül sétáljunk el a Városi Múzeumig i, amely 
a šibeniki (B264) székesegyház mestere, Juraj Dalmatinac által épített 
Papalić-palotában van.

A székesegyház kapuját 
őrző két kőoroszlán fölötti 
szoborcsoportok közül a 
bal oldali középpontjában 
IV. Béla felesége, Laszkarisz 
Mária képmása áll. A másik 
oldalon a három szoborból 
hiányzik egy: eredetileg 
IV. Béla szobra állt itt. A 
magyar király a tatárok elől 
Splitbe menekült, és jelen‑
tős adományokkal segítette 
a várost. Ám az őt üldöző 
tatárok feldúlták a várost, 
ezért a splitiek később el‑
távolították alakját. A kapu 
fölötti timpanonban a király 
két lánya, Katalin és Margit 
kőkoporsója van, ők a közeli 
Klissza várában, pestisben 
haltak meg 1242‑ben.

Torcida
Az Adrián barangolva 
sok helyen találkozunk 
a Hajduk Split emblé‑
májával vagy a Torcida 
felirattal: zászlókon, 
plakátokon vagy falakra, 
sőt, akár a járdára festve. 
A Hajduk Split nevét valószí‑
nűleg mindannyian hallottuk már: ez Horvátország 
legnépszerűbb focicsapata, többszörös horvát bajnok, 
s a fővárosi Dinamo Zagreb mellett ők azok, akik a nem‑
zetközi porondon is rendre jól szerepelnek. 
A csapat otthona a 35 ezer néző befogadására al‑
kalmas Poljud stadion, Split óvárostól távolabbi, 
északnyugati részén. A Kastélyok öble (B286) felől jól 
látható a stadion kupolája.  
A Torcida szó jelentését kevesebben ismerik: ez a 
Hajduk Split hivatalos szurkolói klubjának neve. A klu‑
bot 1950‑ben alapították, neve – a hasonló brazíliai 
szervezeteket mintául véve – a portugálból ered, szó 
szerint „támogatót” jelent. Az alapítás évében – bár 
ehhez a klub formális megalakulásának valószínűleg 
kevés köze volt – a Hajduk Split vereség nélkül nyerte 
meg a jugoszláv labdarúgó bajnokságot.

LENT A székesegy-
ház harangtornya
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 Induljunk el a kikötőtől nyugat felé, hogy 
Split egészen más arcával találkozzunk! A 
Marjan-hegy árnyat adó fái alatt még a nyári hő-
ség is elviselhetőbb. A park déli oldalán, a ten-
gerparti úton van a híres horvát szobrász, Ivan 
Meštrović egykori villája, amely ma múzeum.
 Ha hosszabb időt töltünk Splitben, a város 
felfedezése után érdemes kirándulást tenni a 
már sokat emlegetett Salona romjaihoz vagy 
Klissza várába. Ha pedig előszezonban tervez-
zük a spliti kikötést, számítsunk rá, hogy minden 
év áprilisában néhány napra átalakul és benépesül az öböl: 1999 óta ek-
kor rendezik meg a Croatia Boat Show-t, Horvátország legnagyobb hajózá-
si kiállítását és vásárát. Rá néhány napra, május 7-én tartják Szt. Dujmo 
ünnepét, majd utána a Nemzetközi Virágfesztivált. De nyárra is jut bőven 
rendezvény: július közepétől a Nyári Fesztivál, majd augusztus 20-tól a 
Diocletianus-napok vonzzák a látogatókat változatos programokkal.
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M	ACI	Marina	Split	3	43°30,2′N, 016°25,8′E, 21000 Split. Uvala Baluni bb, tel: +385 21 398 599, e‑mail: m.split@
aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 65 / 78 EUR. 364 kikötő, 60 parti tároló.
M	Yacht	Club	Labud	4	21000 Split, Uvala Baluni 9, tel: +385 21 398 583, e‑mail: labud@jklabud.hr, web: www.jklabud.hr.
M	Yacht	Club	Mornar	5	21000 Split, Uvala Baluni bb, web: www.jk‑mornar.hr.
P	Orvos	21000 Split, Kavanjinova 2, tel: +385 21 481 070.
Y	 Gyógyszertár	21000 Split, Narodni trg 16, tel: +385 21 345 542.
I	Turistainformáció	2100 Split, Hrvatskog narodnog preporoda 7, tel: +385 21 348 600, web: www.visitsplit.com.
H	 Kikötőkapitányság	21000 Split, Obala Lazareta 1, p.p. 317, tel: +385 21 345 500.
U	 INA	benzinkút	6	43°30,3′N, 016°25,9′E, 21000 Split, Obala kneza Branimira bb, tel: +385 21 399 484, web: www.ina.hr, 
nyitva: H–V: 6–22. Vízmélység: 3,5‑4 m.

FENT 
A Prokuratura
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Brač – a harmadik legnagyobb horvát sziget – két marinával, több városi 
kikötővel, horgonyzóhelyekkel és tengeralattjáró-bunkerekkel vár minket. 
Itt emelkedik a dalmát szigetek legmagasabb csúcsa, a 778 méteres 
Vidova Gora, ahonnan tiszta időben az egész dalmát szigetvilág belátha-
tó. Egy repülőtér is van a szigeten, amely kisebb gépeket fogad. Bračra 
a szárazföld felől a Splitből (B288)  vagy a Makarskából (B320) járó kompokkal 
kelhetünk át. S ami még mindenképp megemlítendő: itt van az Adria talán 
leghíresebb strandja, a boli (B300) 1 Zlatni Rat.
 A sziget leghíresebb „terméke” a mészkő, melyet többek között a bécsi 
és a budapesti Parlament, a washingtoni Fehér Ház, a berlini Reichstag, 
Diocletianus spliti palotája, valamint számos velencei palota építéséhez is 
használtak. A mészkőbányászat központja Pučišća, ahol a kőfejtők mellett 
kőfaragó-iskola is működik. A szigeten élő emberek mind a mai napig ha-
gyományosan növénytermesztésből – elsősorban oliva és szőlő –, állatte-
nyésztésből és halászatból élnek.
 A történelem viharai kevésbé érték el, mint a többi dalmát szigetet: bár 
a római, majd bizánci és velencei uralom itt is egymást váltotta, Brač min-
dig is a világtól elzárt maradt, lakóit a megszállók alig háborgatták.
 Túráink során a leggyakrabban Milna (B296) 2 két marinájának valame-
lyikét vagy Bol kikötőjét érintjük, de Supetar (B298) 3 is vonzó célpont – ide 
érkeznek a spliti kompok is. A többi városkában – Bobovišće 4 (43°21,0′N, 
016°27,7′E), Pučišća 5 (43°20,9′N, 016°44,1′E), Splitska 6 (43°22,7′N, 016°36,3′E), 
Povlja 7 (43°20,1′N, 016°50,1′E), Sumartin 8 (43°17,1′N, 016°52,3′E) – a dalmát ten-

Brač szigete
Mészkő, napfény, kikötők

Brač a 19. században
„Brazza a legnépesebb s bor‑ és olajban leggazda‑
gabb szigete az Adriai tengernek; fínom borai közűl 
az úgy nevezett Vugavát nagyra becsűlik. E szigeten jó 
kő‑ és márványbányák is vannak s a baromtenyésztés 
is meglehetős virágzó. A déli part itt is igen meredek, 
kevésbbé lakott és kevésbbé van megmívelve. Itt me‑
redek hegyek emelkednek, melyek közt legmagasabb 
a 778 méternyi S. Vito. A sziget közepén egy fensík 
terűl, mely falvakkal, kápolnákkal és egy kolostorral 
van megrakva. Éjszak felé az emelkedés szelídebb és 
a föld termékenysége tetemesen dúsabb. Sok helyütt 
találunk termékeny völgyeket és szorosokat, melyeket 
a szorgalmas brazzaiak igen jól mívelnek. 
Nyugatra a sziget közepén fekszik az egykori főhely, 
Neresi (382 méternyi magasban), honnan jó járható 
útak futnak sugarasan minden felé. Legkiesebb vidéke 
éjszaknyugaton van a S. Giorgio fok (Punta S. Giorgia) 
és Postire közt, melyen S. Giovanni és S. Pietro della 
Brazza helységek fekszenek. Legnagyobb helysége 
jelenleg Milna a nyugati részen, legnagyobb községe 
Pučišća az éjszaki parton, a hol a leggazdagabb kő‑ és 
márványbányák is vannak.”
(Az Osztrák‑Magyar Monarchia Irásban és Képben – 
Dalmáczia tájképekben; fordította Király Pál, 1891)

KÖZÉPEN A blacai 
kolostor
LENT Pučišća 
kikötője
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gerparton megszokott hangulatot, kedvességet 
és nem túl nagy kikötőt találunk. Ha nem talá-
lunk helyet a kikötőben, néhol – pl. Splitska vagy 
Povlja közelében – pár perc hajóútnyira van egy 
horgonyzóöböl, ahonnan még a városkába is 
könnyen eljutunk.
  A sziget déli oldalán (Bol kivételével) csak 
horgonyzóöblök vannak, ezek azonban annál 
érdekesebbek: kezdjük mindjárt két szom-
szédos öböllel, benne egy-egy elhagyott hadi-
tengerészeti támaszponttal. Mindkét öböl – 
Smrka 9 (43°17,5′N, 016°29,6′E) és Krušica a (43°16,9′N, 
016°30,4′E) – kellemes, védett horgonyzóhely akár 
éjszakai tartózkodásra is.
 Szintén a sziget déli oldalán – már közel a 
Šolta (B284) és Brač közötti átjáróhoz – van két 
védett öböl: a Lučice b (43°18,6′N, 016°26,8′E), ahol 
bóják és parti étterem, valamint az Osibova c (43°18,8′N, 016°26,1′E), ahol a par-
ton egy kis kápolna van.
 További jó horhonyzóhelynek számít még Stipanska öble d (43°22,5′N, 
016°26,5′E), Rasotica e (43°18,4′N, 016°53,2′E) vagy Blaca f (43°16,6′N, 016°30,9′E). 
Az utóbbi helyen érdemes a partra is kicsónakázni és egy oda-vissza kb. 
4 kilométeres túrát tenni a városfallal körülvett, hegyoldalhoz tapadó 
Blaca településig. Az itt található kolostort glagolita szerzetesek építették 
1555-ben, mely a későbbiekben – eredeti funkcióján kívül – volt könyvtár, 
iskola, templom, présház és csillagvizsgáló is. Ma már csak múzeumként 
működik, rendkívül érdekes és értékes gyűjteménnyel. 

N

6 km5 nm

Omiš

HVAR

ć - 0230
Ć - 0198
č - 0232
Č - 0200
š - 0154
Š - 0138
ž - 0158
Ž - 0142

Milna

Supetar

Bol

Sumartin

ŠOLTA

Murvica

Bobovišće

Splitska

Pučišća

MRDUJA
Povlja

Stari Grad
Vrboska

Nerežišća

Blaca

FENT A déli part 
sziklái és dombjai



296 | Tájak, szigetek, kikötők

43°19,6′N, 016°26,8′E

G
 HHI: 100-26, MK18; 
BA: 2712, 1574; IM: M26

Milna nevű településből kettő is van Horvátországban: az egyik Hvar (B302) 
szigetén, a másik Bračon (B294). Mi most az utóbbiról, a sziget nyugati végén, 
egy öböl partján fekvő, a Šolta–Brač-átjáróhoz közeli városkáról beszé-
lünk. A település neve iszapot, homokot jelent – ez utal az öböl altalajára.
 Amikor Petar Hektorović, Hvar híres költője az 1500-as évek közepén 
erre hajózott, még egy lakatlan öbölről számolt be. Az első telepesek a 16. 
század végén érkeztek, legtöbbjük Nerežišćából. Egyik képviselőjük a jó-
módú Cerinić nemesi család volt, ők építtették a városka templomát is.
 Milnában két kikötő is vár ránk: az ACI Marina 1 az öböl végén, a vá-
roska szívében, szemben a templommal található. A Marina Vlaška 2 pe-
dig a városkától nyugatra, az öbölbe befelé hajózva bal kéz felől. Ha az 
utóbbit választjuk, akkor is csak alig tíz perc sétára leszünk a település 
központjától.
 A marinákon kívül a városi rakpartnál 3 is akad hely 4-5 hajónak, ha 
a kirándulóhajók nem foglalják el. Akár éjszakára, akár egy napközbeni 
megállásra ezeket is választhatjuk. Figyeljünk azonban, hogy a rakpartnál 
sekély a víz, helyenként 2 méter vagy annál is kevesebb; kikötésnél szá-
mítsunk arra, hogy akár néhány centiméternyi apály is gondot okozhat!
 Az ACI Marina szolgáltatásai átlagosak, a mosdóhelyiségek már rászol-
gáltak egy felújításra. A Marina Vlaška kiszolgálóhelyiségei nem nagyok, 
bár a marina méretéhez képest ez talán elegendő.
 A városka templomához 4 pálmákkal övezett 26 kőlépcső vezet. A 
templomtól jobb felé (az ACI Marina irányában) indulva egy kőépület belse-

Kisváros két marinával
Milna

Milna csatája
A napóleoni háborúk idején 
Brač‑sziget legnyugatibb csú‑
csán a Zaglav‑öböl partján, 
a Šolta–Brač‑átjárót (más 
néven a Splitska Vratát, azaz 
Spliti‑kaput) őrizve állt egy 
francia erődítmény. 
1806‑ban az orosz cári flotta 
Alekszander hadihajója a Spliti‑kapu előtt horgonyzott. 
A francia erőd parancsnoka, Auguste Frédéric Louis 
Viesse de Marmont marsall (a képen) – aki, bár itt vere‑
séget szenvedett, az oroszok elleni későbbi győzelmei‑
ért a Raguza hercege címet kapta Napóleontól – meg 
akarta támadni az orosz hajót. 
Brač lakói értesítették az orosz kapitányt a franciák ter‑
véről, majd mikor a támadó hajók elhagyták a kikötőt, 
öt máglyát gyújtottak a dombtetőn, ezzel jelezve az oro‑
szoknak a francia hajók számát.
Az oroszok felkészülten várták és visszaverték a táma‑
dást, elfoglalták az erődöt és az Alekszander befutott 
Milna kikötőjébe.
Hálából a győzelemben nyújtott segítségérét egy időre 
Milna lett – az immár orosz cári uralom alá került – Brač 
fővárosa és az orosz flotta támaszpontja.

LENT A komp 
kikötni készül
JOBBRA FENT  
A milnai kikötő
JOBBRA KÖZÉPEN 
Marina a templom 
előtt

A Halászok ünnepét minden 
évben június végén tartják 
a milnaiak. 
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jében találjuk a település kis piacát 5, a rakpar-
ton pedig néhány éttermet, kávézót, fagylaltozót 
és az élelmiszerüzletet is.
 Az öböl déli oldalán benzinkút 6 is van, a nyit-
vatartási időn kívül itt gyakran halászhajók áll-
nak. A benzinkút és az ACI Marina között van a 
nagy múltú hajógyár – a 19. században több ha-
jót építettek itt, mint Split, Hvar, Komiža és Trogir 
hajógyáraiban együttvéve –, melyben ma már 
csak kisebb hajójavítási munkákra vállalkoznak.
 A Marina Vlaškától nyugatra eső partszaka-
szon 7 jó strand várja a fürdőzni vágyókat, hajó-
zás közben figyeljünk rájuk!

M	ACI	Marina	Milna	1	43°19,6′N, 016°26,8′E, 21405 Milna, 
tel: +385 21 636 306, e‑mail: m.milna@aci‑club.hr, web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, 
nyitva: egész évben, ár: 59/68 EUR.	144 kikötő, 15 parti tárolóhely.
M	Marina	Vlaška	2	43°19,7′N, 016°26,4′E, 21405 Milna, 
tel: +385 21 636 247, e‑mail: info@marinavlaska.com, web: www.marinavlaska.com, 
VHF: 67. 90 kikötőhely a három úszómóló mellett.
R	 Palma	8	21405 Milna, tel: +385 21 636 151.
R	 Gajeta	9	21405 Milna, tel: +385 21 636 174, nyitva: H–V: 7–23.
R	 Omo	a	21405 Milna, Vlaška bb, tel: +385 21 636 129, e‑mail: info@omo.hr, 
web: www.omo.hr, nyitva: H‑V: 15‑24.
I	Turistainformáció	21405 Milna, tel: +385 21 636 233, e‑mail: 
tzmilna@milna.hr , web: www.milna.hr.
H	 Kikötőkapitányság	21405 Milna, Riva 7, tel: +385 21 636 205.
U	 INA	benzinkút	6	43°19,6′N, 016°26,5′E, 21405 Milna, 
tel: +385 21 636 340, web: www.ina.hr, nyitva: H–P: 7‑13 Sz–V: zárva. Vízmélység: 3 m.
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Brač‑sziget fővárosa
Brač‑sziget (B294) északi oldalán, a Szt. Péter-öböl partján található; 3500 la-
kosával a sziget legnépesebb települése, közigazgatási központja és egy-
ben a legnagyobb kompkikötő is. Supetar és Split (B288) között nyáron más-
félóránként van átkelőhajó. A kikötőben sok a helyi csónak és halászhajó, 
éppen ezért vendégjachtoknak kevés hely van: próbálkozzunk a déli móló 
belső oldalán 1.
 Supetar már a római időkben is lakott volt, ezt bizonyítják a temető 
alatt található Villa Rustica romjai. Az 5. században épült ókeresztény 
Szt. Péter-bazilika alapjaira – a templom védőszentjének horvát nevéből 
(Sv. Petar) ered a város neve is – 1604-ben új templomot építettek, de 
ez 1729-ben leégett. A helyén épült, háromhajós, barokk stílusú Mária 
templom 2 1733-ban készült el, 1887-ben pedig kibővítették. A templom 
mellett áll a bástyaszerű Leroj-óratorony – valószínűleg egykor védelmi cé-
lokat szolgált. Ezután következik a kolostor épülete és a templom karcsú, 
háromemeletes harangtornya.
 A város a bazilikán kívül még egy különleges látnivalóval büszkélke-
dik: ez a temető 4, amelyet a kikötővel szembeni félszigeten találunk. A 
félsziget a Szt. Miklós-fokban végződik. A temetőhöz vezető út egy üdü-
lőtelepen keresztül vezet; a Sabunje nevű városrész a nyaralók kedvelt 
tartózkodási helye. A temetőben a sok szép faragott sírkő mellett a város 
római eredetére utaló kora keresztény szarkofágokat is láthatunk. A sír-
kövek egy részét a 19-20. század fordulóján itt élt szobrász, Ivan Rendić 
készítette – ő maga is a temetőben nyugszik. A sírkert legfőbb látványos-

43°23,3′N, 016°33,2′E
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Supetar

Supetar Texasban
Közel hét év előkészületet és tervezőmunkát követően 
befejezéséhez közeledik Supetar hű mása – Texasban.
Jeff Blackard amerikai építési vállalkozót olyannyira 
elbűvölte Supetar, hogy a Dallashoz közeli Stonebridge 
ranchon 18 hektárnyi földet vásárolt egy közel ugyan‑
ilyen nagyságú tó mellett. A tó partjára fölépítették a 
supetari kikötő méretét és elrendezését követő rak‑
partokat, mólókat, az utcák kövezéséhez pedig abból a 
kőfejtőből hozatták a köveket, amelyből a város eredeti 
kövei is származnak – még a leendő templom harangja 
is a supetari bazilika harangját mintázza majd. A házak‑
ban a lakások, apartmanok mellett kulturális, sport és 
egészségügyi intézmények, éttermek és kávézók is mű‑
ködnek majd. A terv az, hogy minden ugyanúgy nézzen 
ki, mint Supetarban, és igazi dalmát hangulatot vará‑
zsoljanak az Adriától több ezer kilométer távolságban. 
Az amerikai vállalkozó és mérnökei a munka során sok 
időt töltöttek Supetarban, hogy minden részlet hiteles 
legyen az Adriatica néven felépítendő komplexumban. 
2012 elejéig a városka körülbelül 70%‑a készült el, és 
a munkák gőzerővel tovább folynak. 
Az amerikai Supetar‑Adriatica építéséről további rész‑
leteket és képeket a www.adriaticamckinney.com web‑
oldalon találunk.

LENT A mauzóle-
um a temetőben 
JOBBRA FENT 
Kikötő
JOBBRA KÖZÉPEN A 
Szt. Péter-bazilika
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sága a Petrinović-mauzóleum 4. A bizánci stí-
lusban épült, törökös kupolájú síremléket Tomo 
Rosandić építette. Az építmény négy sarkában 
négy kisebb, a főkupolát idéző torony áll; a fő-
kupolát egy térdre boruló bronzangyal díszíti. 
Délutánonként a mauzóleum belsejét is meg-
nézhetjük, bent egy oltárt és több szobrot lá-
tunk. A síremlék mellett a teraszról gyönyörű 
kilátásban lehet részünk a városra és a tenger 
felé. A teraszon egy angyalokat és kecskefejeket 
ábrázoló, faragásokkal teli kutat is találunk.
 Supetarban nyaranta több ünnepséget, fesz-
tivált rendeznek: a város névadójának tisztele-
tére június 28-29-én tartják a városi napokat, 
július utolsó hétvégéjén a nyári karnevált, június-
ban és szeptemberben pedig a „Supetari Nyár” 
kulturális és művészeti programjait.
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R	 Brentos	21400 Supetar, Porat 2, tel: +385 21 631 203. web: www.hbn.hr/
srdalma/hrvatski/supetar/ugostiteljstvo/brentos.htm.
R	 Miraculum	21400 Supetar, Put Vele Luke 4, e‑mail: nhorvat@vip.hr.
R	 Villa	Britanida	21400 Supetar, Hrvtaskih v. 26, tel: +385 21 631 038.
P	Orvos	24100 Supetar, Mladena Vodanovića 24, tel: +385 21 640 000.
Y	 Gyógyszertár	24100 Supetar, Ml. Vodanovića 24, tel: +385 21 757 308.
I	Turistainformáció	21400 Supetar, Porat 1, tel: +385 21 630 551, 
e‑mail: info@supetar.hr, web: www.supetar.hr.
H	 Kikötőkapitányság	21400 Supetar, Porat 4, tel: +385 21 631 116.
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43°15,7′N, 016°39,4′E

G
 HHI: 100-26, MK18; 
BA: 2712, 1574; IM: M26

Kevés olyan Horvátországról szóló idegenforgalmi kiadvány van, melyben 
ne szerepelne előkelő helyen a boli Zlatni Rat (Arany-fok) 1 képe – mi sem 
vagyunk kivételek. Valóban csodás látvány, csodás hely és ritka természeti 
jelenség ez, a tengerbe kb. 500 méter mélyen benyúló földnyelv – bár egy 
meleg nyári napon az is csodaszámba megy, hogyan fér el rajta ennyi em-
ber. A strand aprókavicsos – még nem „igazi” homok, de mind színében, 
mind tapintásában azt idézi. A part laza szerkezete miatt a szél és tenger-
járás a földnyelv csúcsát – persze csak kicsit – állandóan formálja.
 Bol városi kikötőjét 2 megközelítve résen kell lenni, mert kikötőmólók 
és strandok váltogatják egymást; még a benzinkút 3 közvetlen közelében 
is fürdőzőknek szánt partszakasz húzódik. A kikötőben kevés muringos 
hely van, a kompok és a sok kirándulóhajó nagy forgalmat és olykor nagy 
hullámzást okoz. A strand előtt néhány kikötőbóját találunk. Ugyancsak 
néhány fizetős bója van a Zlatni Rat keleti oldalán (43°15,5′N, 016°38,3′E), itt vi-
szont horgonyozni tilos. Mivel Bol az adriai szörfösök egyik kedvelt helye, 
így a fürdőzők és kis csónakok mellett rájuk is nagyon figyeljünk!
 Brač‑sziget (B294) déli partjának egyetlen nagyobb települése ügyesen ol-
dotta meg a turisták fogadását: szállodáit egy helyre, az óváros és a Zlatni 
Rat közötti parkban 4 építette fel, így Bol meg tudta őrizni a hangulatát. A 
városban sétálva a művészetek iránt érdeklődők térjenek be a reneszánsz 
Lelišić-palotában lévő Dešković galériába 5, ahol a 20. századi horvát kép-
zőművészet figyelemre méltó gyűjteménye látható. Semmiképp se mulasz-
szunk el elsétálni a kikötőtől pár perc sétaútra található Glavica-félszigetig: 
itt áll az 1475-ben, a korábbi püspöki palota helyére épült domonkos-ren-
di kolostor 6. Falai között templomot, múzeumot – benne többek kö-
zött pénzérme-gyűjtemény, valamint Tintoretto festménye, a Madonna 
a Gyermeket imádó szentekkel –, gyönyörű botanikus kertet és tengerre 
néző kis temetőt találunk.
 A város fölött emelkedik Brač legmagasabb csúcsa, a 778 méteres 
Vidova Gora; jól kiépített turistaút vezet ide, érdemes végigjárni. A hegy-
csúcstól keletre, a várostól északkeletre van a sziget repülőtere.
 Bol a nyári szezonban nagyon zsúfolt, köszönhetően a változatos sza-
badtéri rendezvényeknek és kulturális fesztiváloknak is. Elő- és utószezon-
ban viszont kellemes kikötőhely.

Városka az Arany Fok mellett
Bol

LENT Templom és 
kolostor a Glavica 
félszigeten

Már a rómaiaknak is 
volt érzékük, hogy hova 
építkezzenek – erre utalnak 
azok a romok, melyeket a 
Zlatni Rat fái között találtak. 
Valószínűleg egy nagy villa 
állt ott, melynek ciszternája 
vagy fürdőmedencéje 
maradt meg.
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A Sárkánybarlang
Boltól néhány kilométerre 
nyugatra, a part mentén van 
Murvica, e néhány házból 
álló falu. Fölötte a meredek 
hegyoldalban van a Sárkány‑
barlang, horvátul Zmajeva 
Špilja. Nevét a benne talál‑
ható szobrokról, dombormű‑
vekről kapta, melyek egyike egy sárkányt ábrázol. De a 
sárkányon kívül vannak itt madarak és emberalakok is. 
A domborművek eredete, kora, stílusa máig kérdéses – 
de szépségük, egyediségük kétségtelen. Semmi olyan 
ábrázolást nem találunk, mely segítene meghatározni 
azt a történelmi kort, amikor születtek.
A barlang szerzetesek lakhelye volt, akik először való‑
színűleg az ottomán támadások elől menekültek ide és 
rendezkedtek be, építettek kápolnát. Lehetséges, hogy 
tőlük származnak a faragások is, bár azok egyáltalán 
nem vallásos témájúak.
A barlangban egy 1483‑ból származó, glagolita írásje‑
lekkel írt misekönyvet is találtak, mely most a boli do‑
monkos‑rendi kolostor múzeumában látható.
Ha hosszabb szárazföldi kirándulásra indulunk Bolból, 
Murvica és a Sárkánybarlang jó úticél.

R	 Ribarska	Kućica	7	21420 Bol, Ante Starčevića bb, tel: +385 21 635 033, e‑mail: info@ribarska‑kucica.com, web: www.
ribarska‑kucica.com, nyitva: H–V: 11–02.
R	 Gušt	8	21420 Bol, Frane Radića 14, tel: +385 21 635 911, e‑mail: info@konobagust‑bol.com, web: www.konobagust‑bol.com, 
nyitva: H–V: 12–02.
R	 Jadranka	9	21420 Bol, Uz pijacu 9, tel: +385 21 635 138.
E	Dešković	Galéria	5	21420 Bol, Porat Bolskih Pomoraca bb, tel: +385 21 635 270.
P	Orvos	21420 Bol, Porat Bolskih Pomoraca bb, tel: +385 21 635 112.
Y	 Gyógyszertár	21420 Bol, Porat Bolskih Pomoraca bb, tel: +385 21 635 987.
H	 Kikötőkapitányság	21420 Bol, Loža 18, tel: +385 21 635 903.
I	Turistainformáció	21420 Bol, Porat Bolskih Pomoraca bb, tel: +385 21 635 638, web: www.bol.hr.
U	 INA	benzinkút	3	21420 Bol, Vladimira Nazora 3, tel: +385 21 635 119, nyitva: H–P: 7–12, 16–19 Sz–V: 7–12.
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43°06,3′N, 016°47,1′E

G
 HHI: 100-26, MK19, 20;
BA: 2712, 1574; IM: M26

Ha Közép- vagy Dél-Dalmáciában hajózunk, szinte biztosan érintjük vagy 
legalábbis meglátjuk Hvar partjait. Persze nehéz is lenne elvéteni a lát-
ványt, hisz a sziget hossza közel 70 km – csak Cres (B166) hosszabb nála 
az adriai szigetek közül –, s hegyei a 600 méteres magasságot is megha-
ladják. Legmagasabb csúcsa, a Sv. Nikola 628 méter. A szigeten az erdők 
mellett jó termőtalajjal megáldott területeket is találunk, amelyek kedvez-
nek a növénytermesztésnek: az olajfák, a szőlő és a levendula a három 
leggyakoribb haszonnövény. 1997-ben komoly erdőtűz pusztított a szige-
ten – a tűző nap és a kevés eső sajnos kedvező körülményeket teremt 
ehhez –, de szerencsére Hvar azóta visszanyerte élénk zöld színét. Nem 
szabad elfeledkeznünk a sziget építészeti remekműveiről sem: itt találha-
tók ugyanis a velencei építészet legjobb állapotban fennmaradt alkotásai.
 A sziget északi – Brač (B294) felé eső – oldalán három egymáshoz kö-
zeli városka is kikötővel vár minket: Stari Grad (B308) 1, Jelsa (B312) 2 és 
Vrboska  (B310) 3. Kikötőt találunk még a túloldalon, Hvar (B304) 4 városában 
vagy a vele szemben levő Pakleni-szigeteken, Palmižanában (B314) 5. A többi 
településen legfeljebb kisebb mólóra és néhány kikötőhelyre számítsunk. 
 A szárazföldről Hvar-sziget több kompjárattal is megközelíthető: a legrö-
videbb a Drvenik–Sućuraj útvonal, de Splitből (B288)  Jelsába és Stari Gradba 
is közlekedik átkelőhajó. Vrboska közelében egy kis sportrepülőtér is van.
 Ha marinákkal nem is kényeztet el minket a sziget, horgonyzóhely-
ből, éttermi kikötőből viszont annál több van – bátran mondhatjuk, 
hogy Hvar maga a horgonyzóparadicsom. Északnyugat felől elindulva 

Öblök, olajfák, borok
Hvar szigete

Csipke Hvaron is
Ha Horvátország és csipke, akkor általában minden‑
kinek Pag‑sziget jut eszébe. Holott ugyanolyan külön‑
leges és egyedi a Hvar szigetén, a vastag levelű medi‑
terrán növény, az agavé rostos szálaiból készült csipke.
Az agavé három‑négy méter hosszú, fához hasonló szá‑
ron hozza illatos, felfelé fordított fehér csengettyűhöz 
hasonló virágait – életében általában egyszer. Egyes 
fajok 8‑10, mások 30‑40 évig is készülnek, hogy kivirá‑
gozzanak; ezután az egész növény elpusztul. 
Az agavé húsos leveléből kihúzgált rostokat mossák, fe‑
hérítik, kézzel vékonyítják. Az így nyert alapanyagból a 
Hvar város Benedek‑rendi kolostorában élő apácák ké‑
szítik már évszázadok óta ezeket a különleges alkotáso‑
kat. Nincsenek minták, sablonok – a napi imádság köz‑
ben alakulnak ki az újabb és újabb formák, alakzatok. 
Az apácák, bár műhelytitkaikat gondosan őrzik, hosszú 
időn keresztül figyelmet fordítottak arra, hogy mások is 
elsajátíthassák az agavécsipke‑készítést: a 19. század 
közepétől közel száz éven át az általuk működtetett 
iskolában tanították a mesterfogásokat. Mostanában 
már csak a zárdába belépő novíciák kapnak tűt a ke‑
zükbe, így egyre kevesebb igazi hvari csipke készül. Ha  
boltban látunk ilyet, éljünk a gyanúperrel, hogy nem 
eredeti emléktárgyat akarnak eladni nekünk!

LENT Hvar keleti 
csúcsa – világító-
torony Sućurajnál

Hvart a történelem 
folyamán többféle néven 
is emlegették: volt Pharos, 
Paros, Paria, Pharia, 
Chuara illetve Lisna, Lesina 
vagy Lesna is.
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ajánljuk a Pribinja-öböl éttermeit 6 (43°11,5′N, 
016°26,0′E), vagy az egymás melletti öblök kö-
zül Stinivát 7 (43°12,3′N, 016°28,1′E) – itt a kis mó-
lóhoz is kiköthetünk. A Stari Grad-i földnyelv 
két oldalán Zavala 8 (43°12,0′N, 016°34,3′E) vagy 
Žukova 9 (43°12,6′N, 016°35,0′E) öble is jó horgonyzó-
hely, mindkettő kb. 10 méteres vízmélységgel.
 Jelsa és a sziget nyugati csúcsa között is foly-
tatódnak a kis falvak, éttermek, horgonyzóhe-
lyek; kb. félúton van a Kruševa-öböl a (43°09,5′N, 
016°52,6′E) és a szomszédos Pokrivenik b (43°09,1′N, 
016°53,2′E) – itt a horgonyzás helyett a kis mólóhoz 
is kiköthetünk.
 Ha a szárazföld felőli szigetcsúcsot meg-
kerüljük és Sućurajtól nyugat felé elindulunk, 
közel húsz, szebbnél-szebb öböl közül választ-
hatunk: vannak teljesen lakatlanok, mások 
partjain néhány ház, esetleg étterem bújik meg 
a fák között. Szinte bármelyikbe betérhetünk, 
álljon itt ízeltőül Smarska c (43°07,0′N, 016°58,8′E) 
vagy Zaglav d (43°07,1′N, 017°02,9′E) öble, mindkettő 
6-7 méteres vízmélységgel. Figyeljünk rá, hogy 
néhány öbölben – s ilyen például a zaglavitól 
nyugatra lévő legelső – haltenyészetet alakítot-
tak ki, ilyen helyeken az öbölben vagy annak egy 
részén nem szabad horgonyozni.
 Továbbhajózva nyugat felé különleges meg-
állóhely a két kerek-kupolás Sveta Nedjelja étte-
rem-borozó e (43°08,0′N, 016°35,2′E). Itt a külső mólónál egészen nagy jachtok 
is kiköthetnek. A borozó a közeli falucska nevét viseli, ahol egy barlangot 
és egy 15. századi kolostor maradványait is megnézhetjük.
 Zarače öblében f (43°09,0′N, 016°30,8′E) három étterem is bójákat rakott 
ki, és (ha már nagyon megéheznénk) még mielőtt Hvar városába vagy 
Palmižanába érnénk, megállhatunk Milna (nem tévesztendő össze a 
Brač-szigeti Milnával) előtt is. Itt három szomszédos öblöt g (43°09,7′N, 
016°29,2′E) találunk, a keletiben éttermi bóják vannak; a középsőben nem 
szabad horgonyozni, a harmadik keleti oldalán pedig figyeljünk a part kö-
zelében lévő zátonyokra!
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Erődítmények, lépcsők, templomok
43°10,3′N, 016°26,4′E

G
 HHI: 100-26, MK19; 
BA: 2712; IM: M26

Hvar város az Adria egyik legvonzóbb nyaralóhelye, nyaranta rengetegen 
keresik fel, főszezonban az éjszakai élet is rendkívül élénk, számos ren-
dezvény, előadás várja az érdeklődőket. Hajóval érkezve néhány kikötőhe-
lyet találunk a városi öböl keleti oldalán 1, esetleg bójához köthetünk 2 
vagy horgonyozhatunk 3. De a legjobb megoldás, ha a közeli ACI Marina 
Palmižanában (B314) kötünk ki és taxicsónakkal ruccanunk át várost nézni.
 Hvar‑sziget (B302) ma legnagyobb, közel 4000 lakosú települése 
1185-ben lett püspöki székhely. A velencei uralom alatt, 1278-ban kezd-
ték el építeni a rakpartot és a városfalakat, ez lett a hadiflotta bázisa is. 
A város fölött a spanyol erődöt 4 1557-ben építették. De ez sem tudta 
teljes egészében megvédeni a várost Ulus Ali kalóztámadásaitól. A rö-
vid francia megszállás alatt, 1810-11-ben építették a Napóleon- 5 és a 
Baterija-erődöket 6. 1868 óta a város tudatosan ügyel az ideérkező turis-
tákra, az akkor megalakult Higiéniai Egyesület Európa első ilyen intézmé-
nyei közé tartozott. Hvar első szállodája, a Hotel Palace 1905-ben épült.
 Hvar városban – akár itt kötöttünk ki, akár Palmižanáról érkezünk – a 
Riván szállunk partra, kezdjük innen az ismerkedést a nevezetességekkel! 
Az öböl északkeleti részén van a Mandrać 7, a helyiek mólókkal védett kis 
csónakkikötője. Innen nyílik Dalmácia legnagyobb tere, a közel 4500 négy-
zetméteres Trg Sveti Stjepana; a helyiek Pjaca, vagy Gradski trg (városi 
tér) 8 néven emlegetik.
 A tér sarkában áll a 13. században épült Arzenál 9, mely egykor a ve-
lencei gályák javítóműhelye volt; a kikötő felé nyíló boltív alatt régen csator-

na húzódott, hogy a hajók oda beúszhassanak. 
1612-ben azonban betemették a csatornát és 
az alsó szintet gabonaraktárként használták. Az 
épületre emeletet húztak és itt nyílt meg az első 
horvát nyelvű városi színház, mely Európában is 
az első színházak egyike volt. A 20. század ele-
jén felújított színház ma is működik.
 A tér végében a Szt. István (Sv. Stjepan) 
székesegyház a 16. században emelt rene-
szánsz háromhajós épülete áll. Helyén előbb egy 
6. századi ókeresztény, majd egy 12. századi ro-
mán templom volt. Érdekesek a kecses harang-
torony szintenként más, kettős, hármas illetve 
négyes osztású árkádos ablakai. A harangtorony 
másik oldalán áll az egyszerű külsejű püspöki 
palota b, a közelében – már a tér északi oldalán 
– pedig a Városháza c gótikus épülete. 
 A főtér másik sarkában – szemben a kikötő-
vel – találjuk a városi őrség egykori épületét d. 
A Loggiát és a mellette gótikus stílusban elkez-
dett, de a reneszánsz időkben befejezett órator-
nyot is velencei oroszlán díszít. 
 A Loggia mögötti kis utcában áll Hvar nagy 
költőjének villája, a Hektorović-palota e. Talán 
ez a város egyik legérdekesebb épülete, lévén 
építése a 15. században kezdődött el, de a har-
madik emeletet nem sikerült befejezni – csak a 
gótikus ablaksor készült el, a tető már nem.

Hvar

LENT A Mandrać 
kikötő és a főtér 
KÖZÉPEN Hvar Esti 
fényei a Napóle-
on-erődből
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 A főtér felfedezése után kapaszkodjunk föl a város látképét meghatáro-
zó, 88 méter magasan álló Spanyol erődhöz 4! Az erőd neve onnan ered, 
hogy építését az 1539-es török támadás után V. Károly spanyol király és 
német-római császár rendelte el. Ma Fortica néven ismerjük. Már a fölfelé 
vezető út mentén láthatjuk a városig lenyúló várfalakat. Az erődből csodá-
latos kilátás nyílik a városra, az öbölre és a közeli Pakleni-szigetekre.
 Még szebb a kilátás, ha a Szt. Miklós-dombra egészen a Napóleon 
erődig 5 felkapaszkodunk, ahol ma csillagvizsgáló működik. Ilyen kirándu-
lást csak akkor tervezzünk, ha sok időnk van Hvar városában: a 241 méter 
magas dombra hosszú, kanyargós úton jutunk csak el.
 Hvar további nevezetességei közül sétáljunk el a Szt. Márk harang-
toronyhoz f – ezt a tornyot már a kikötőbe érkezéskor is messziről lát-
hattuk. A torony mellett egykor kolostor működött, de a francia meg-
szállás óta üresen áll. Ha tovább sétálunk a parton, eljutunk a Tenger 
csillaga-kápolnához g, majd a – szintén a francia uralom alatt épült – 
Veneranda-erődbe h, amely nyáron színielőadásoknak ad otthont.
 Ha a főtértől dél felé, a Riván indulunk el, az éttermek, kávézók, üzletek 
között látjuk az 1613-ban épült egykori gabonaraktárat i – ma bank mű-
ködik benne. Sétánkat folytatva eljutunk a 17. századi ferences kolostor-
hoz j. Nézzük meg a harangtornyot, a rendház reneszánsz kerengőjét és 
az udvarban álló kétszáz éves ciprusfát! A kolostor templomában nyugszik 
– végrendeletük szerint jeltelen sírban – Petar Hektorović és Rada mester, 
a templom építője.
 A kolostortól délre eső öböl a helyi csónakoké. Az öböl délkeleti csücs-
kében van a benzinkút q§, melynél a vízmélység kevesebb, mint 2 méter, 
valamint az öböl zsúfoltsága miatt az odajutás sem egyszerű. Jachtok szá-
mára nem ideális, csak végszükség esetén és nagy körültekintéssel ve-
gyük igénybe!

BALRA Hvar öble a 
Spanyol erődből
LENT A város a víz 
felől, fölötte a két 
erőd

R	 Gariful	21450 Hvar, Riva, tel: +385 21 742 999, e‑mail: ivangospodnetic@yahoo.com, web: www.hvar‑gariful.hr.
R	 Hanibal	21450 Hvar, Trg Sv. Stjepana 12, tel: +385 21 742 760, e‑mail: hanibal@hanibal.hr, web: www.hanibal.hr, nyitva: H–V: 
09–15; 18–24.
R	 Bacchus	21450 Hvar, Pjaca bb, tel: +385 21 742 698.
P	Orvos	21450 Hvar, Trg Sv. Stjepana bb, tel: +385 21 741 300.
Y	 Gyógyszertár	21450 Hvar, Trg Sv. Stjepana bb, tel: +385 21 741 002.
I	Turistainformáció	21450 Hvar, Trg Sv. Stjepana bb, tel: +385 21 741 059, e‑mail: info@tzhvar.hr, web: www.tzhvar.hr.
H	 Kikötőkapitányság	21450 Hvar, Fabrika bb, tel: +385 21 741 007.
U	 INA	benzinkút	q§	43°10,0′N, 016°26,6′E, 21450 Hvar, Križna luka bb, tel: +385 21 741 060, web: www.ina.hr, nyitva: H–P: 
7–19 Sz–V: 7–13. Vízmélység: 1,8 m.

A Hektorović‑palota 
csúcsíves ablaksorai 
befejezetlenségükben 
is felejthetetlen látványt 
nyújtanak.
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Hvar‑sziget (B302) legrégibb ismert települését a görögök alapították Pharosz  
néven i. e. 385-ben (a név jelentése világítótorony). Ez lett az illírek fővá-
rosa is, amelyet a rómaiak i. e. 219-ben leromboltak. Stari Grad a 12. szá-
zadtól rövid ideig püspöki székhely és a sziget közigazgatási központja 
volt; később ezt a szerepet Hvar (B304) város vette át.
 A város a szigetbe csaknem 4 mérföld mélyen benyúló öböl végét öleli 
körbe. Az óváros a sziget felé eső oldalon fekszik, vele szemben az újab-
ban épült nyaralónegyed terül el. 
 Kikötni a déli oldalon a rakpartnál 1 tudunk, itt néhány muring, áram- 
és vízcsatlakozás van. A Splitből (B288) érkező kompok a várostól keletre lévő 
kikötőbe 2 érkeznek; jachttal ott nem állhatunk meg. Az öbölben kikötőbó-
jákat is találunk.
 Stari Grad leghíresebb lakója Petar Hektorović (1487–1572) filozófus, 
költő volt. Az ő egykori palotája az 1520 körül épült Trvdalj 3 – neve erő-
dítményt jelent. Legérdekesebb része a belső udvaron álló, árkádos folyo-
sóval körbevett halastó, mely a tengerből egy csövön keresztül kapta a 
vizet. Hektorović több gondolata táblára vésve ma is látható a falakon. A 
kétemeletes épület előtt a költő mellszobra áll, melyet Ivan Mirković készí-
tett 1956-ban. 
 A Trvdalj mellett áll a családi Szt. Rókus (Sv. Rok)-kápolna 4, mely rene-
szánsz-barokk stílusban épült 1569-ben. A kápolnának kazettás fameny-
nyezete van és egy 18. századi muranói üvegcsillár díszíti. Szintén a közel-
ben találjuk a városi múzeumot 5.

Hvar egykori fővárosa
43°11,1′N, 016°35,6′E

G
 HHI: 100-26, MK19; 
BA: 2712; IM: M26

Stari Grad

KÖZÉPEN A kikötő 
és az óváros 
észak felől
LENT A Trvdalj

Ötezer éves település?
A Stari Grad, Jelsa (B312) és Vrboska (B312) között 
fekvő, Starogradsko polje (Stari Gradi mező) nevű sík‑
ságon végzett régészeti feltárások arra utalnak, hogy 
Stari Grad története még régebbre nyúlik vissza, mint 
ahogyan ezt eddig gondoltuk. 
A város keleti végénél végzett feltárásokon olyan tele‑
pülés nyomait találták meg, amely a becslések szerint 
csaknem három évezreddel régebben épült Pharosznál.
Starogradsko poljén ezen kívül már korábban is közel 
száz régészeti lelőhelyet tártak fel, ahol ókori és közép‑
kori leleteket – például illír és liburniai bronztűket és 
horgokat, durván megmunkált fekete kerámiát és görög 
festett edényeket – találtak. 
Az archeológia mellett a vidék mezőgazdasági szem‑
pontból is jelentős. A kiváló termőföldön a görög idők 
óta ugyanazokat a növény‑
fajtákat termesztik. Külön 
érdekesség, hogy máig 
megmaradt a térség eredeti, 
a 3. században kialakított 
parcellafelosztása (ld. a ké‑
pen) – ennek köszönhetően a 
terület UNESCO‑védettséget 
is kapott.
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 A Szt. Péter dominkánus kolostor 6 a 15. szá-
zadban épült, de az idők során a törökök több-
ször is felégették, lerombolták. Romjaiból csak 
az 1800-as évek végén építették újjá, melynek 
eredménye egy várszerűen, sarokbástyával el-
látott kolostor lett. Szép a kolostor növényekkel 
borított, árkádos kerengője.
 Stari Grad legnagyobb temploma a Szt. István 
(Sv. Stjepan)-plébániatemplom 7. A templom 
alapkövét még 1605-ben rakták le, de az épít-
kezés több mint száz évig eltartott, így csak 
1708-ban szentelték fel. Belsejét a 19. században átalakították, de főoltá-
ra még az eredeti, 1672-ben készült.
 A közelben áll a 12. században épült kis Szt. János-kápolna 8, mely egy 
ókeresztény templom romjaira épült. Mögötte található az egykori temp-
lom keresztelőkápolnája és az egykori városfal romjai.
 A város nyaranta sok rendezvénnyel várja a turistákat. Augusztus vé-
gén–szeptember elején tartják a Faros Marathon nyíltvízi úszóbajnoksá-
got, melynek 16 kilométeres távján minden évben sokan állnak rajthoz.
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FENT  Utcarészlet

R	 Antika	21460 Stari Grad, Donja kola, tel: +385 21 765 479.
R	 Kod	Barba	Luke	21460 Stari Grad, Riva bb, tel: +385 21 765 206, nyitva: H–V: 12–15; 18–01.
P	Orvos	21460 Stari Grad, Obala hrvatskih branitelja bb, tel: +385 21 765 200.
Y	 Gyógyszertár	21460 Stari Grad, Obala hrvatskih branitelja bb, tel: +385 21 765 061.
I	Turistainformáció	21460 Stari Grad, Obala dr.F.Tuđmana 1, tel: +385 21 765 763, e‑mail: tzg‑stari‑grad@st.t‑com.hr, web: 
www.stari‑grad‑faros.hr.
H	 Kikötőkapitányság	21460 Stari Grad Šetnica Don Šime Ljubića bb, tel: +385 21 765 060.
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Kis sziget az öböl közepén
43°10,8′N, 016°40,6′E

G
 HHI: 100-26, MK19; 
BA: 2712; IM: M26

Egy szűk, védett tengeröböl partján állnak Vrboska városka szürke falú, 
piros tetős házai; a két városrészt kis kőhidak kötik össze. A látvány és a 
hangulat felejthetetlenségéhez még egy kis sziget is hozzájárul.
 Már a 15. században felfedezték, hogy az öböl ideális kikötőhely: elő-
ször a közeli Vrbanj lakóinak hajói álltak itt, majd egyre több család költö-
zött ide és építette fel a városkát. A kikötő építője, Matija Ivanić a városka 
felvirágoztatása mellett annak szabadságát is szívén viselte, a 16. század 
elején a velencei uralom elleni népfelkelést is ő vezette.
 Vrboska lakói később békésebb tevékenységekkel: olajbogyó-, füge-, 
szőlő- s ezáltal bortermeléssel, valamint halászattal foglalatoskodtak. Ez 
utóbbi hagyományait mutatja be a Halászati Múzeum 1 – megtekintése 
hajósoknak szinte kötelező.
 Vrboskában bármerre érdemes elsétálni, eltévedni biztosan nem fo-
gunk s minden utcácska megragad a hangulatával. Különösen megkapó  
az öböl végénél a híd, s előtte a kis sziget 2. A közelben van a barokk 
Szt. Lőrinc-plébániatemplom 3, mely történelme során két alkalommal 
(1512-ben és 1571-ben) is leégett; építése a 17. században fejeződött 
be. Érdekesebb látvány Vrboska egy másik egyházi építménye, a kis domb 
tetején álló Szűz Mária-erődtemplom 4, melynek építését az akkori idők 
harcias életmódja indokolta – Ulus Ali 1580-as, a várost részben lerombo-
ló támadása után emelték. A reneszánsz épületnek ablakai alig vannak, 
tetején fogazott oromfal, a templom mellett védőbástya áll. 
 Vrboska ACI Marinával 5 és városi kikötővel vár minket. A nemrég épült 
mólóval nőtt a marina befogadóképessége, de ha van hely, nyugodtan vá-
laszthatjuk a marinán és a benzinkúton 6 túli városi rakpart 7 muringos, 
áram- és vízcsatlakozással ellátott kikötőhelyeit is. Ügyeljünk rá, hogy az 
öböl északi oldalán a rakpartnál helyenként csak 1-1,5 m mély a víz.

Vrboska

LENT A kis sziget
JOBBRA FENT 
Vrboskában 
komolyan veszik a 
sziesztát

M	ACI	Marina	Vrboska	5	43°10,8′N, 016°40,6′E, 21463 Vrboska, tel: +385 21 774 018, e‑mail: m.vrboska@aci‑club.hr, 
web: www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 56 / 65 EUR.	84 kikötőhely, 25 parti tároló.
R	 Konoba	Lem	21463 Vrboska, tel: +385 21 774 012, e‑mail: konobalem@net.hr.
R	 Bonaca	21463 Vrboska, tel: +385 91 521 9929.
U	 INA	benzinkút	6	43°10,8′N, 016°40,5′E, 21463 Vrboska, Vrboska marina bb, tel: +385 21 717 938, web: www.ina.hr, 
nyitva: H–P: 8–13 Sz–V: zárva. Vízmélység: 2 m.
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Az ulcinji kalózok
A ma Montenegróhoz tartozó Ulcinj városa a középkor‑
ban hírhedt kalózfészek volt. Vezérük, Ulus Ali, közel 
600 fős csapata élén végigrabolta az Adria‑tenger szin‑
te összes szigetét és városát, így Vrboskát is. Az eredeti‑
leg algíri származású, a törökök által odatelepített Ulus 
Ali és hordái a zsákmánnyal, rabszolgákkal megrakott 
hajókkal Ulcinjba tértek vissza, s az ottani rabszolga‑
piacon adták el a magukkal hurcolt rabszolgákat. Si‑
kereiket ökörsütéssel ünnepelték meg. A kalózközpont 
szinte bevehetetlen volt; még Velencének sem sikerült 
legyőznie őket. Sőt, a 17. század végén a velenceiektől 
zsákmányolt hadipénztár aranyaiból építtette fel Sinan 
pasa a róla elnevezett pasa dzsámit (Pasino) is.
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A pálmafákkal körbevett kikötő
43°09,8′N, 016°41,8′E

G
 HHI: 100-26, MK19; 
BA: 2712; IM: M26

A Vrboskával (B310) szomszédos Jelsában ugyan nincs marina, de a városi 
rakpartnál 1 jó kikötőhelyeket találunk a bórán kívül minden egyéb szél-
iránytól jól védett öbölben. Jelsa ma Hvar‑sziget (B302) északi oldalának leg-
kedveltebb üdülőhelye; kedves óváros, pálmafákkal övezett parti sétány 
és több étterem várja az idelátogató hajósokat.
 Jelsa a 14. század óta lakott, de már az illír és görög időkben is fontos 
katonai támaszpont volt itt. A településtől délre található dombon állnak 
egy négyszögletes torony maradványai, melyet az i. e. 4. században a görö-
gök építettek egy illír erőd maradványaira. Az óriás kőtömbökből emelt Tor 
nevű építmény védelmi célokat szolgált: a környező öblöket és a Brač (B294) 
és Hvar közötti csatornát figyelték meg belőle.
 Az óváros az 1525-ben épített, majd a 17. században átépített 
Szt. János-templom 2 körül kezdett fejlődni. A kis templom gótikus, rene-
szánsz és barokk stílusjegyeket is hordoz. A főtéren és a környező utcá-
kon reneszánsz és barokk épületek állnak. A közelben építették fel – egy 
14. századi templom helyére – a Szt. Fábián és Sebestyén erődtemplo-
mot 3 1535-ben, mely a kalóztámadásoktól sikeresen megvédte a várost, 
de kétszáz évvel később egy tűzvész végzett rajta nagy pusztítást. Mai for-
máját a 19. században nyerte el – az akkori átépítés során a templom 
erőd-jellege teljesen eltűnt.
 Jelsa sokat köszönhet egykori polgármesterének, Ivan Dubokovićnak. 
Az ő irányításával szárították ki és töltötték föl a 19. század folyamán a par-
ti mocsarat, építették meg a mólókat és a kikötőt. A kikötő közelében talál-

juk Dalmácia legnagyobb és egyik legszebb köz-
téri kertjét, az 1870-ben épült Perivoj-parkot 4; 
helyén korábban szintén mocsár volt. A város-
ban hajógyár is működött, itt készültek a város 
jelentős kereskedelmi flottáját alkotó hajók; az 
óváros ma is látható házainak többségét a jómó-
dú hajótulajdonosok építették. 
 Jelsa közelében, a Gromina Doca nevű falutól 
keletre lévő Grapčeva-barlang a hvari civilizáció 
és kultúra bölcsője. A talált leletek némelyike fel-
tehetően a neolit korból származik.
 A városban minden nyáron – július 20. és 
augusztus 20. között – megrendezik az Antun 
Dobrović-fesztivált; ekkor zenés-táncos előadá-
sok várják a látogatókat.  Ha pedig húsvét ide-
jén járunk Jelsában, nagycsütörtök éjszakáján 
részt vehetünk a környező településeket is érin-
tő körmeneten, melynek hagyománya egészen 
1658-ig nyúlik vissza.

Jelsa

KÖZÉPEN
A város a tenger 
felől
LENT Kikötői 
hangulat nap-
lemente előtt
JOBBRA FENT Az 
öböl és az óváros 
látképe

R	 Huljić	21465 Jelsa, e‑mail: teohuljic@gmail.com, web: konoba‑huljic.com.
R	 Napoleon	21465 Jelsa, Mala banda bb, tel: +385 21 761 438, e‑mail: 
konoba.napoleon@yahoo.com, nyitva: H–V: 12–15; 17–24.
P	Orvos	21465 Jelsa, tel: +385 21 583 538.
Y	 Gyógyszertár	21465 Jelsa, tel: +385 21 761 108.
I	Turistainformáció	21465 Jelsa, Riva bb, tel: +385 21 761 017, e‑mail: 
info@tzjelsa.hr, web: www.tzjelsa.hr.
H	 Kikötőkapitányság	21465 Jelsa, tel: +385 21 761 055.
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A Pakleni-szigetek nevének elterjedt magyar neve Pokol-szigetek – s ennek 
annyi logikus magyarázata van is, hogy a horvát név szó szerinti fordítása 
valóban ez. Holott a szigeteken járva sokkal inkább jut eszünkbe a „pa-
radicsomi” jelző. De nem is a névadókban kell keresni a hibát, hiszen ők 
sem így gondolták: a szigetek neve valójában a paklina szóból ered, ami 
olvasztott fenyőgyantát jelent. Ezt használták a velencei időkben a hajók 
külső felének konzerválására, s lévén a szigeteken sok fenyőféle él, az 
alapanyag közelsége miatt ezt a tevékenységet előszeretettel végezték az 
itteni öblökben.
 Palmižana kikötője a különleges növényektől trópusi hangulatot 
árasztó gyönyörú környezetben, a Pakleni-szigetek legnagyobbikán, Sveti 
Klementen vár minket. S még egy kis kitérő a nevek vonatkozásában: Sveti 
Klementet (sőt, olykor az egész szigetcsoportot) is szokták Palmižanaként 
emlegetni – a könyvben mi is általában ezt tesszük.
 Eugen Meneghello, eredeti foglalkozása szerint biológia- és matemati-
katanár egész életét és minden pénzét ennek a szigetnek szentelte; az itt 
látható – tapintható, szagolható – különleges növényvilág az ő és leszár-
mazottai kitartó munkájának és szorgalmának köszönhető. 1906-ban ül-
tette az első növényeket, mára a sziget sétaútjai megszámolhatatlan fajta 
fenyő, kaktusz, rozmaring, magnólia, babér, agave és más egzotikus növé-
nyek között kanyarognak. 
 Ilyen sétautak vezetnek az ACI Marinától 1 a sziget déli öbleihez, ahol 
kicsi házak, kávézók, éttermek s a tengerre nyíló gyönyörű kilátás vár 

Kikötő a trópusi dzsungelben
Palmižana

A Meneghello család és Palmižana
A 18. század utolsó éveiben a velencei Meneghello 
család három ifjú tagja elhagyta szülővárosát. Egyikük, 
Gian Battista Meneghello, Hvar városában telepedett 
le. Akkoriban Napóleon seregei a dalmát szigetek egy 
részét, köztük rövid időre Hvart is elfoglalták. Pierre 
Jerome Gaugiran francia katonaorvos is így érkezett 
ide, de a hadak távozta után is a szigeten maradt és 
patikát nyitott a városban. A kísérletező kedvű francia 
rozmaringból és a környék más növényeiből különle‑
ges, gyógyhatású szert készített. Az ifjú Meneghello 
Gaugiran patikájába szegődött el segédnek, majd nem‑
sokára családtag is lett: a patikus‑orvos lányát vette el, 
s így lett őrizője az apósa által kreált Kvintesszencia re‑
ceptjének. Meneghello közben felfedezte a szomszédos 
Palmižanát, ahol családi birtokot kezdett építeni.
A családi vállalkozás – melyet Gian Battista fia, Mate is 
folytatott – virágzott, fénykorában az ő laboratóriuma‑
ikból került ki a Monarchia rozmaringolaj‑készítménye‑
inek fele. Bár Mate Meneghello 1898‑as halálával vége 
szakadt a Kvintesszencia gyártásának, az 1878‑ban 
született Eugen Meneghello nem lett hűtlen szülő‑
helyéhez: az ő keze munkája nyomán lett Palmižana 
paradicsomi úticél nekünk, a 21. század hajósainak is.
(Slobodan Prosperov Novak írása alapján)

43°09,8′N, 016°23,8′E

G
 HHI: 100-26, MK19; 
BA: 2712; IM: M26

A Sveti Klementen talált 
római épületmaradványok 
és illír sírok mutatják, hogy 
már elődeink is szívesen 
laktak szép helyeken.

KÖZÉPEN Étterem 
a pálmák alatt
LENT Öböl 
Marinkovac-sziget 
mellett
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ránk. A marinában jó étterem és kis üzlet is 
van, ám sajnos a kikötő megnagyobbításakor a 
mosdóhelyiségek bővítése elmaradt, így fősze-
zonban csúcsforgalomra és sorban állásra kell 
számítanunk.
 Palmižana saját jogon is csábítaná a hajó-
sokat, Hvar (B304) város közelsége azonban még 
nagyobb vonzerőt jelent. A város és a marina 
között megtapasztalhatjuk a dalmát hajósvirtust 
az észvesztő sebességgel, az ülésben hátradől-
ve lábbal kormányzott vízitaxikban, melyekkel 
reggeltől késő estig kelhetünk át a csatornán. Érdemes ezt a módját vá-
lasztani a hvari városnézésnek, mivel a városi kikötő ott általában megle-
hetősen zsúfolt.
 A Pakleni-szigetek körül sok védett öblöt találunk, a legtöbb partján ét-
teremmel és a hozzájuk tartozó kikötőbójákkal. A teljesség igénye nélkül 
néhány horgonyzóhely:

 A Studeni bok 2 (43°10,0′N, 016°20,4′E) horgonyzóhely a sziget nyugati csúcsa 
közelében; a szomszédos keleti öbölben tilos horgonyozni!

 A Soline 3 (43°09,7′N, 016°21,8′E) a parton Vlaka házai és a Paradiso étterem
 A Taršće 4 (43°09,6′N, 016°22,5′E) a közelben a Dionis étterem.
 A Vinogradišće 5 (43°09,4′N, 016°23,4′E) a parton pár lépésnyire több étterem 

van és a marina is alig néhány perc séta.
 A Perna 6 (43°09,5′N, 016°23,9′E).
 A Marinkovac és Planikovac-szigetek között 7 (43°09,6′N, 016°25,1′E) parton a 

Mali Raj és Antonio étterme, az öbölben az éttermek kikötőbójái.
 A Jerolim és Marinkovac-szigetek között 8 (43°09,5′N, 016°25,8′E).

N

2 km 2 nm
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M	ACI	Marina	Palmižana	1	21450 Hvar, Palmižana bb, tel: +385 21 744 995, e‑mail: m.palmizana@aci‑club.hr, web: 
www.aci‑club.hr, VHF: 17, nyitva: április 15‑november 1., ár: 60 / 72 EUR.	160 kikötőhely, étterem, bolt.
R	 Marina	1	21450 Hvar, Palmižana bb, tel: +385 21 744 977. Az ACI Marina étterme.
R	 Paradiso	3	21450 Hvar, Palmižana bb, tel: +385 98 926 5807, e‑mail: paradiso.info@gmail.com.
R	 Dionis	4	21450 Hvar, Palmižana bb, tel: +385 98 167 1016, e‑mail: pjerino@pakleniotoci.hr, web: www.pakleniotoci.hr
R	 Palmižana	5	21450 Hvar, Palmižana bb, tel: +385 21 717 270, e‑mail: palmizana@palmizana.hr, web: www.palmizana.hr.
R	 Zori	5	21450 Hvar, Palmižana bb, tel: +385 21 718 231, e‑mail: info@zori.hr, web: www.zori.hr.
R	 Bacchus	5	21450 Hvar, Palmižana bb, tel: +385 91 253 3796, e‑mail: bacchuspalmizana@gmail.com, 
web: www.bacchus‑palmizana.com.
R	 Antonio	7	21450 Hvar, Burak 3, tel: +385 95 573 5377, e‑mail: info@antonio‑patak.com, web: www.zdrilca.com.
R	 Mali	Raj	7	21450 Hvar, Palmižana bb, tel: +385 91 768 470.

FENT Talán Eugen 
Meneghello saját 
kezével ültette ezt 
a kaktuszt is
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A három sziget egymástól meglehetősen távol fekszik: Šćedro Hvartól (B302) 
délre, Sušac Lastovotól (B336), míg Svetac Biševotól (B329) nyugatra.
 Jó kikötőhelyet egyiken sem találunk, de horgonyzóöbleik vagy fekvé‑
sük miatt mégis érdekes úticélok. Šćedro Korčula (B344) és Hvar (B304) között 
ideális napközbeni megállóhely, míg a másik két szigetnél már a nyílt ten‑
ger távolában érezhetjük magunkat.
 Šćedrón – mely a római időkben Tauris volt, innen származik az olasz 
térképeken látható Torcola név – régen többen laktak; manapság az ál‑
landó lakosok legnagyobb részét az északi öblöknél a parti éttermek sze‑
mélyzete adja. A szigeten a 13–18. század között dominikánus kolostor 
működött, ennek romjait a Manastir‑öböl 1 (43°05,7′N, 016°42,5′E) partján ma is 
megtaláljuk. Šćedrón a kedvező éghajlatnak köszönhetően dús a növény‑
zet, régen még gabonát is termesztettek itt. 
 Horgonyzásra az északi oldal két öblének valamelyikét ajánljuk, bár 
bóra idején ezek nem védettek. Mind Lovišće 2 (43°05,7′N, 016°42,0′E), mind az 
előbb már említett Manastir‑öbölben néhány bója és több étterem van. 
 A déli oldal öblei – pl. a Čarnjeni 3 (43°04,9′N, 016°43,1′E) és a tőle kelet felé 
eső két másik öböl – napközbeni megállóra kellemes fürdőhelyek, 6–12 
méteres vízmélységgel, de ezek a nyílt tenger felől nem védettek, így éjsza‑
kára csak tartósan jó idő esetén ajánljuk őket.
 Sušac ugyan a lastovói szigetcsoport legnagyobb szigete. Még sincs sok 
dolguk a népszámlálóknak: a sziget déli csúcsán álló világítótorony őrsé‑
gén kívül nem nagyon tudnak senki mást felkeresni. A torony 1878‑ban 

Három (majdnem) lakatlan sziget
Šćedro, Sušac, Svetac

43°06,1′N, 016°42,3′E 
42°45,0′N, 016°30,3′E 
43°00,8′N, 015°45,2′E

G
 HHI: 100‑22,26, MK17,21; 
BA: 2712; IM: M26

LENT Šćedro 
Hvar‑sziget felől, a 
háttérben Korčula
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épült; a benne található két négyágyas apartman egyikében akár meg 
is szállhatunk. A torony környékén a sziget partjai szinte függőleges 
sziklafalak, itt a víz is nagyon mély; a kikötőmóló csak kisebb csónakok 
számára alkalmas. Kissé északabbra azonban jó horgonyzóöblöt talá‑
lunk 4 (42°45,7′N, 016°30,6′E), ahol ki is köthetünk s megmászhatjuk a sziget 
legmagasabb csúcsát, a 243 méteres Veli Garkot 5. 
 Sušac érdekessége még egy tó a sziget északi részén, amelyben ten‑
gervíz van: a tó 15 méter mélyen, egy természetes barlang‑alagúton ke‑
resztül áll összeköttetésben a tengerrel.
 Svetac (melynek jelentése Szent) szigetét olykor Sveti Andrija vagy rit‑
kábban Sućadrijevac néven is emlegetik. Az 1950‑es években még félszáz 
lakosa volt, mára azonban nem maradt állandó lakója, bár a déli parton áll 
egy‑két – kívülről jó állapotúnak tűnő – ház. Partjai különösen meredekek, 
jól kivehetőek a mészkősziklák rétegei – a Krka‑folyón hajózva látni ha‑
sonlókat. Jó kikötőt vagy védett horgonyzóhelyet nem találunk, így túráink 
során csak elhajózunk a sziget partjai mellett.
 S a három sziget után ráadásként említsünk meg egy negyediket is 
Svetactól keletre: Jabuka (43°02,7′N, 015°26,3′E) nem is igazi sziget, csak egy, a 
tengerből 97 méter magasban kiálló vulkáni eredetű, kikötésre alkalmat‑
lan, kúp alakú sziklaszirt.

N

1.5 km 1.5 nm ŠĆEDRO
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SUŠAC

Ha Jabuka, vagy a Svetactól 
délkeletre levő Brusnik 
szigete körül hajózunk, ne 
hagyatkozzunk az iránytűre! 
A horvát Adria szigetei közül 
csak ez a kettő vulkáni 
eredetű. A fekete sziklák‑
ban nagy mennyiségben 
fordul elő magnetit, mely 
– mint neve is mutatja – 
erősen mágneses hatású 
vasérc, s így eltéríti a tájoló 
mutatóját.
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43°22,0′N, 016°55,9′E 
43°21,4′N, 016°56,9′E

G
 HHI: 100‑26, MK18, 20;
BA: 1574; IM: M26

Kis kikötők, 6 kilométer strand
Brela és Baška Voda
A két, mára gyakorlatilag egybeépült település inkább a szárazföldi turis‑
ták és nyaralók kedvelt kirándulóhelye. A szállodaépítés, a strandok ki‑
alakítása már a jugoszláv időkben elkezdődött s a két városka ideiglenes 
lakóinak száma nyaranta tízezres nagyságrendűre nő.
 A városkák közül Brela a régebbi, Berulia néven már a bizánci időkben 
is éltek itt. Igazi látnivalókra, nevezetességekre ne számítsunk; a legtöbb 
ház az utóbbi száz évben épült. Be kell érni a gyönyörű, aprókavicsos 
strandokkal, parti sétánnyal, a sok étteremmel, a nyári kulturális rendezvé‑
nyekkel: a júniustól–szeptemberig rendezett koncertekkel, előadásokkal, 
augusztus elején a halász‑ és folklór‑fesztivállal. Talán csak a hatalmas 
nyüzsgés szól az ellen, hogy főszezonban itt kössünk ki.
 Két kis marina közül is választhatunk: a Baška Vodait 1 a nagy forga‑
lomra való tekintettel az utóbbi években jelentősen kibővítették, azóta a 
kikötő keleti részét a város, a nyugatit egy magáncég üzemelteti. Ennek 
megfelelően, bár a szolgáltatások körülbelül azonosak, a díjak is különbö‑
zőek (az előbbi az olcsóbb). A kikötő bejárata közvetlenül a strand mellett 
van, be‑ és kifutáskor ügyeljünk a fürdőzőkre.
 Ugyancsak két strand között van a brelai kikötő 2 is. Itt a kikötőmóló 
belső felénél van megfelelő vízmélység a muringos, áram‑ és vízcsatlako‑
zásos helyeknél; a kikötő keleti részén és a belső öbölben sekély a víz. A 
kikötőt a tőle nyugatra kb. 200 m‑re levő Hotel Soline üzemelteti.
 Brela vagy Baška Voda kikötője ideális megálló lehet Splitbe (B288) menet 
vagy onnan jövet: reggel innen továbbindulva a délutánt már spliti város‑
nézéssel tölthetjük, vagy fordítva: ha csak délután indulunk el Splitből, es‑
tére már kiköthetünk a két marina valamelyikében.

M Marina Baška Voda 1 21320 Baska Voda, Obala Sv.Nikole 3, tel: +385 21 620 909, e-mail: baskavoda@baotic-
yachting.com, web: www.cromarina.com, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 56 EUR. 30 kikötőhely.
M Marina Brela 2 21322 Brela, Trg Gospe od Karmela 1, tel: +385 21 603 207, e-mail: brela@bluesunhotels.com, web: www.
hotelsolinebrela.com, VHF: 17, nyitva: egész évben. 40 kikötőhely.
P Orvos 21320 Baška Voda, Podspiline bb, tel: +385 21 620 133.
Y Gyógyszertár 21320 Baška Voda, Obala Sv. Nikole 29, tel: +385 21 620 077.
I Turistainformáció 21320 Baška Voda, Obala Sv. Nikole 31, tel: +385 21 620 713, e-mail: info@baskavoda.hr, web: www.
baskavoda.hr.

LENT Baška Voda 
kikötője
JOBBRA FENT Brela 
jelképe, a Kamen 
Brela 

Brela jelképe a Kamen 
Brela 3, azaz Brelai 
szikla. A parttól alig néhány 
méterre emelkedő kis 
sziklaszigeten (43°22,3′N, 
016°55,3′E) a növényvilág 
is megtelepedett, ezért 
különösen érdekes  
látványt nyújt.
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Város a hegyek árnyékában
Amikor Makarska felé közeledünk a tenger felől, egyre följebb és föl‑
jebb kell emelnünk a fejünk, hogy a fölénk magasodó Biokovo‑hegylánc 
1700 méternél magasabb csúcsait lássuk. Makarska a hegylánc és a ten‑
ger közötti szűk sávban épült, s közel 12 000 lakosával a környék közigaz‑
gatási, kulturális és turisztikai központja.
 Védett öblében áram‑ és vízcsatlakozással ellátott muringos helyek 
vannak 1, bár a kikötő meglehetősen zsúfolt, így nem biztos, hogy talá‑
lunk benne helyet. Az északi rakpartnál van a benzinkút 2. Az öblöt kör‑
ben pálmafás sétány szegélyezi.
 A város összes fontos látnivalója a kikötő közvetlen közelében van, 
így egy esti séta során mindegyiket könnyedén bejárhatjuk. Kezdjük 
Makarska felfedezését a főtéren! Itt áll az 1766‑ban épült Szt. Márk 
(Sv. Marko)‑székesegyház 3, melyhez széles lépcsősor vezet. A templom‑
ban őrzik Makarska védőszentje, Szt. Klement maradványait. A főtéren áll 
még az 1775‑ben épült barokk Brači kút, valamint Andrija Kačić Miošić, a 
18. században élt ferences szerzetes és költő szobra; a szobor talapzatán 
szőnyegszerű mozaik látható. 
 Ha a főtértől továbbsétálunk keleti irányban, eljutunk az 1400‑ban 
alapított, 1540‑ben átépített és a közelmúltban felújított ferences kolos‑
torhoz 4. A mellette álló négyszintes harangtorony 1715‑ből való; a török 
fejeket ábrázoló szobrok az oszmán uralom alóli felszabadulásra emlé‑
keztetnek. A kolostor legfőbb nevezetessége nem az egyházi emlékekhez 
kötődik: az épületben látható a kagylómúzeum különösen gazdag gyűj‑

43°17,6′N, 017°01,1′E

G
 HHI: 100‑26, MK20;
BA: 1574; IM: M26

Makarska

A Biokovo és a bóra
„Aránylag kevéssé élénk vidék a Spalato és Makarska 
közti partmellék. Itt-ott egy-egy olajfaberek, egy-egy 
sugár cziprusfa a magános házak előtt, szürke szirte-
ken tenyésző szőlőültetvények – ezek azon szépítő fol-
tocskák, melyek a krétamészkőzetnek meglehetősen 
egyhangú meredek oldalait tarkázzák. Magasan emel-
kedik a tenger fölött a Mosor nevű hegység, melynek 
egyik ága délnyugati irányban haladva a Cetina jobb 
partján véget ér, a túlsó parton ellenben még tovább 
folytatódik másik ágában, a Biokovo nevű hegységben, 
mely igéretfölde azoknak a füvészeknek, kik Dalmácziát 
látogatják. (…) E partszélnek meredek esése nem épen 
jó hírű a hajósok előtt azon koronkénti szelek miatt, me-
lyek zuhatagszerűen rohannak alá a sziklapárkányokról 
a tengerre. Félelmes tomboló helyei ezek a bórának. Kü-
lönösen borzadnak a hajósok a Nagy- és Kis-Vruljától, e 
kisebb rendű hegyfokok által szegélyezett két öböltől, 
melyek neve (Vrulja) horvát szó s tulajdonképen nagy 
bugyogással fölfortyanó vízű forrást jelent, itt azonban 
olyan kerekded öblök értendők rajta, melyeknek fölka-
varásáról a viharok gondoskodnak. Bórafúváskor min-
den hajókormányos örűl, ha ez öblökön már túl járhat.”
(Az Osztrák-Magyar Monarchia Irásban és Képben – 
Dalmáczia tájképekben; 1891)

KÖZÉPEN A kikötő 
alkonyi fényben
LENT Az öböl 
madártávlatból
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teménye. Meglehetősen rövid ideig van nyitva, 
délelőtt és délután is csak két‑két órán keresz‑
tül látogatható (10‑től illetve délután 5‑től). A 
főtértől ellenkező irányban sétálva elmegyünk a 
Szt. Fülöp (Sv. Filip)‑templom előtt 5; a mellette 
álló egykori kolostor épületében ma szabadtéri 
színház és mozi működik. 
 A kikötőöblöt védő Szt. Péter‑félszigetet nagy‑
részt erdő borítja. Lépcsőkön jutunk el a félszi‑
getnek nevet adó templomhoz 6, és mellette az 
eredeti épület falmaradványaihoz. A félszigeten 
lévő világítótorony 7 1884‑ben, teljes egészében faragott sziklából épült.
 Ha több időt töltünk Makarskában, próbáljuk meg a magasból is meg‑
nézni a várost és tengerpartját! Nem kell ehhez feltétlenül sok hegymá‑
szás: a turistairoda néhány órás buszos kirándulásokat is szervez, melynek 
végén csak rövid sétát kell tennünk, hogy a Biokovo egyik ezer méternél is 
magasabb csúcsáról csodálhassuk meg a páratlan panorámát.
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R Riva 21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 6, tel: +385 21 616 829, nyitva: H–V: 11–24.
R Marineta 21300 Makarska, Marineta 7, tel: +385 21 615 422.
R Porat 21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 2, tel: +385 21 615 088, nyitva: H–V: 07–24.
P Orvos 21300 Makarsla, S.Ivičevića 2, tel: +385 21 612 033.
Y Gyógyszertár 21300 Makarska, Kačićev trg 10, tel: +385 21 611 227.
I Turistainformáció 21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava bb, tel: +385 21 612 002, e-mail: tzg-makarska@st.t-com.hr, 
web: www.makarska-info.hr.
H Kikötőkapitányság 21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1/a, tel: +385 21 611 977.
U INA benzinkút 2 43°17,7′N, 017°01,0′E, 21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava bb, tel: +385 21 612 660, web: www.
ina.hr, nyitva: H–P: 7–12, 16–19 Sz–V: 7–12. Vízmélység: 5 m.

FENT A Biokovo 
egyik csúcsán
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43°05,0′N, 016°13,2′E
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 HHI: 100‑22, MK17; 
BA: 2774; IM: M26

Vis szigete – a szárazföldtől való nagy távolsága és kis területe ellenére 
– mindig is fontos szerepet játszott az Adriai partvidék történelmében. 
Az illírek majd görögök által Issának hívott sziget (ebből alakult ki a név 
olasz – Lissa – és mai horvát alakja) volt annak a görög városállamnak a 
központja, melynek a partvidék számos városában voltak kolóniái. Bár a 
római időkben veszített politikai jelentőségéből, a halban gazdag vizeknek 
és a földművelésnek, elsősorban a szőlőtermelésnek köszönhetően fontos 
gazdasági központ maradt. S a gazdaságot élénkítette a katonai jelenlét 
is: a 19. század elején az angolok erős haditengerészeti bázist alakítottak 
ki a szigeten, ennek nyomai még ma is megtalálhatók. A második világhá‑
ború vége előtt Titónak itt volt a főparancsnoksága és a jugoszláv időkben 
is fontos katonai támaszpont volt Vis, még egy katonai repülőtér is műkö‑
dött. A sziget külföldiek számára 1989‑től látogatható.
 De katonák nem csak a bázis miatt fordultak meg itt: két nagy tengeri 
csata is zajlott Vis partjai közelében. 1811. március 3‑án a brit hadiflotta 
William Hoste parancsnoksága alatt legyőzte a túlerőben lévő francia erő‑
ket. Tegetthoff admirális 55 évvel későbbi, az olasz csapatok felett aratott 
diadaláról a következő oldalon részletesebben is írunk.
 A szigetet egy nagy sziklatömb alkotja, csupán a két nagyobb település, 
Vis (B324) 1 és Komiža (B326) 2 körül van a part mentén sík terület. Mindkét 
helyen városi kikötőt találunk, de a Vis körüli öblök közül sok alkalmas 
horgonyzásra is. Ilyen a sziget fővárosának nagy öble vagy az annak szom‑
szédságában lévő Rogačić 3 (43°04,6′N, 016°10,8′E); ennek északi oldalán 

egy hadihajó‑ vagy tengeralattjáró‑„garázst” is 
meglátogathatunk. A déli part mentén hajózva 
a meredek sziklafalban kisebb‑nagyobb bemé‑
lyedéseket, barlangokat figyelhetünk meg 4; 
magasabban pedig az egykori védművek ma‑
radványait. Különleges szépségű a vadregé‑
nyes, előbb összeszűkülő majd újból kinyíló 
Stiniva‑öböl 5, bár horgonyzásra inkább a vele 
kelet felől szomszédos két öböl, a Mala és Vela 
Travna 6 (43°01,0′N, 016°10,8′E) alkalmas. 
 Vis keleti oldalánál apró szigetek emelked‑
nek, figyeljünk a közöttük feltűnő zátonyok‑
ra! A kis Ravnik‑sziget teszi különösen vé‑
detté Rukavac öblét 7 (43°01,2′N, 016°13,0′E), itt a 
parton kis falut, éttermeket találunk. A lakatlan 
Budikovac‑sziget 8 (43°01,7′N, 016°14,7′E) környéke 
is kedvelt horgonyzóhely; ha itt a térképen jelölt 
pont helyett inkább a nyugati oldalt választjuk (a 
nagy és kis sziget között), csakis dél felől közelít‑
sünk és ügyeljünk a mélységre, mely a bejárat‑
nál is csak 2 méter körüli! A szigettől északkelet‑
re több víz alatti szikla int óvatosságra.
 A sziget északnyugati csúcsán emelkedik a 
Stončica‑világítótorony, 15 másodpercenként 
felvillanó fénye 30 mérföld távolságból látható. 
Az azonos nevű öböl 9 (43°04,2′N, 016°14,6′E) tőle 
nyugatra van, 8‑12 méter mély vízben dobha‑
tunk horgonyt; a parton étterem is van.

Híres csaták folytak itt
Vis szigete

KÖZÉPEN Barlan‑
gok a sziget déli 
partja mentén
LENT Stiniva 
csodálatos öble
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Tegetthoff győzelme
1866-ban Poroszország Olaszországgal szövetke-
zett és megtámadta Ausztriát. A hadmozdulatok-
ban az olaszok egyik fontos célja volt Vis (Lissa) 
elfoglalása. 1866. július 17-én az olasz flotta meg-
jelent Lissa előtt, és ágyútűzzel támadta az osztrák 
erődítményeket. A meglepően fiatalon, 39 éves 
korában az osztrák haditengerészet főparancsno-
kának kinevezett Tegetthoff ellentengernagy flottá-
ja azonnal kifutott Pólából és július 20-án ütközött 
meg Lissa partjainál a jelentős túlerőben lévő olasz 
flottával. Tegetthoff – mivel hajói jóval öregebbek 
és korszerűtlenebbek voltak, mint az ellenségé; volt 
közöttük páncélzatot nem viselő klasszikus vitorlás 
is – a tüzérségi támadás helyett a közelharcot vá-
lasztotta: hajóinak döfőorrával több olasz hadihajót 
is meglékelt és elsüllyesztett. A két órán át tartó 
ütközetben az olaszok három páncélozott csata-
hajót vesztettek, a Monarchia flottája egyet sem s 
az emberveszteség is jóval kisebb volt a győztesek 
oldalán. A kép – Anton Romako 1880-as festmé-
nye – Tegetthoff admirálist ábrázolja a lissai tengeri 
ütközetben; a csatát – Nelson admirális trafalgari 
győzelme után – a 19. század második legnagyobb 
tengeri csatájaként emlegetik.
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43°03,6′N, 016°11,5′E
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Város a hegy és az öböl között
Vis
Vis‑sziget (B322) székhelyét a Szt. György‑öböl partján, a sziget északi oldalán 
találjuk. A település teljesen egybeépült az öböl nyugati oldalán fekvő Kut 
nevű faluval. A görögök és a rómaiak a szigethez hasonlóan a várost is 
Issának nevezték. Az 1. századból származó termák maradványai komoly 
fürdőkultúráról árulkodnak. A Prirovo‑félszigeten 1 – mely az öböl egy ré‑
szét különösen védetté teszi – az ókorban színház állt.
 A muringos kikötőhelyek 2 végig a rakpart mentén húzódnak, áram‑ és 
vízcsatlakozás mindenütt van. A kis tér mellett, a rakparttal párhuzamos 
utcából nyílik a recepció és a kis mosdóhelyiség – számítsunk gyakori sor‑
ban állásra! A part mellett a vízmélység gyakran csak alig 2 méter. Az öböl 
nyugati oldalán van a kompkikötő 3. A kompok érkezését szinte ijesztően 
nagy hullámok, himbálózó hajók, vízbe esett pallók s rossz esetben ösz‑
szeakadt árbocok, vagy sérült kormánylapátok jelzik. Semmiképpen se 
kössünk túl közel a parthoz, mert a pénztárcánk bánja, akár kaució, akár 
javítási költség formájában.
 A kikötő sem bórától, sem jugótól nem védett, ha ilyen időjárásra van 
kilátás, válasszunk inkább az öböl védettebb részén 4 levő horgonyzóhe‑
lyeket, kb. 4 méteres vízben; de ügyeljünk arra, hogy a kompkikötő előtti 
tiltott területet 5 szabadon hagyjuk! A horgonyzóhely közelében van a ben‑
zinkút 6, körülötte sok helyi csónak kikötője.
 Ha kikötés után kelet felé indulunk, a 16. században épült, majd több‑
ször átépített, így gótikus, reneszánsz és barokk stílusjegyeket is mutató 
Spilicai Madonna‑plébániatemplomot 7 nézhetjük meg. Ellenkező irány‑

LENT A Szt. György
öböl látképe
JOBBRA FENT 
Kikötő a pálmaág 
mögött
JOBBRA KÖZÉPEN 
Lépcsős utcakép
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ban indulva a parti sétányon éttermek, kávézók, 
cukrászdák, sörözők várnak minket – gyakran 
elég csak pár lépést tennünk a hajónktól a va‑
csoránkig. A sétához választhatjuk a parttal pár‑
huzamos utcát is. Hamarosan elérjük a városka 
pálmafás főterét 8 a kompkikötő közelében. Ha 
megkerüljük az öblöt, a Prirovo‑félszigetre ju‑
tunk, ahol a Szt. Jeromos‑templomot 9, a teme‑
tőt és a 16. századi ferences kolostort találjuk. A 
félsziget északi oldalán strand van. 
 Ha Vis kikötője esetleg tele van – főszezon‑
ban ez könnyen előfordulhat –, próbálkozzunk 
az öböl nyugati partján fekvő Kut településnél. 
Itt muringos helyek, valamint bóják várnak a.

T Kikötő 2 21480 Vis, Trg 30. Svibnja 1992 1, tel: +385 21 718 746, e-mail: 
issa.adria.nautika@st.t-com.hr. 60 kikötőhely.
R Kantun 21480 Vis Biskupa Mihe Pušića 17, tel: +385 21 711 306. Borozó és 
étterem, pár lépésre a hajótól.
R Val 21480 Vis - Kut, Luce Knego, tel: +385 91 508 2015.
R Kaliopa 21480 Vis, V. Nazora 32, tel: +385 21 711 755.
P Orvos 21480 Vis, Poljana Sv.Duha 10, tel: +385 21 711 026.
Y Gyógyszertár 21480 Vis, Vukovarska 2, tel: +385 21 711 434.
H Kikötőkapitányság 21480 Vis, Šet. Stare Isse 6, tel: +385 21 711 111.
I Turistainformáció 21480 Vis, Šetalište Stare Isse 5, tel: +385 21 717 
017, e-mail: tzg-visa@st.t-com.hr, web: www.tz-vis.hr.
U INA benzinkút 6 43°03,8′N, 016°11,1′E, 21480 Vis Šetalište Stare Isse 
24, tel: +385 21 711 176, nyitva: H-P: 7-12, 16-19 Sz-V: 7-12. Vízmélység: 3,3 m.
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A halászok városa évszázadok óta
Komiža egykor a dalmáciai szardellahalászat és halfeldolgozás fellegvára 
volt: a fénykornak számító 1930‑as években tizenegy üzemben gyártották 
a halkonzervet. A mára megmaradt egyetlen gyár is csak időszakosan mű‑
ködik, ám a halászattal nem hagytak fel az itt lakók: a komižai kikötőben 
töltött éjszakáinkon fel‑felriadunk a ki‑ és befutó halászhajók zúgására.
 Vis‑sziget (B322) legnagyobb települését már a 12. században említik az 
írások. A városka fölötti dombon emelkedik a helyiek által a monaster (ko‑
lostor) szóból rövidítve csak Musternek nevezett Szt. Miklós (Sv. Nikola)
kolostor 1. Az eredetileg Biševo (B329) szigetén álló bencés kolostort a 
13. században költöztették át a hegyoldalba, és utána ötszáz éven keresz‑
tül folyamatosan (át)építették, bővítették. A két bástya egyikét 1770‑ben 
templomtoronnyá alakították át. Bár erődszerű falait úgy építették, hogy 
a támadások ellen is védelmet nyújtsanak, távolról kecses hajót formáz.
 A komižai városi kikötőben a móló északi oldalán 2 muringos helyek 
vannak, áram‑ és vízcsatlakozással. Mivel ezek hamar elfogynak – a móló 
nyugati része a halászoké –, az öbölben 3 és a móló déli oldalán 4 is hor‑
gonyozhatunk. Ügyeljünk a móló végénél lévő zátonyra!
 A kikötő felé közelítve két épületre biztosan felfigyelünk: az egyik a móló 
végénél álló erőd, a Kaštel 5. A velenceiek által  1585‑ben emelt épület 
védte a várost a támadásoktól, ma pedig a Helytörténeti Múzeum működik 
benne. Az erőd mellett található a barokk Vigasztaló Madonna‑templom. 
Az öböl másik oldalán áll a Gospa od Guserica templom 6, melynek neve 
Kalózóktól Oltalmazó Miasszonyunkat jelent. A templomot a halászok céhe 
építtette – s mivel egyszerre nem állt rendelkezésre elegendő pénz, foko‑
zatosan készült: három, átjárókkal összekötött egyhajós templom épült 
egymás mellé, a középső a 16., a két szélső a 17–18. században.

43°02,7′N, 016°05,1′E

G
 HHI: 100‑22, MK17; 
BA: 2774; IM: M26

Komiža

R Komiža 21485 Komiža, Riva Sv. Mikule, tel: +385 21 713 302, e-mail: info@hotel-bisevo.com, web: www.hotel-bisevo.com.
R Falkuša 21485 Komiža, Riva Sv. Mikule 12, tel: +385 21 713 366, nyitva: H–V: 08–01.
P Orvos 21485 Komiža, Komiških iseljenika 11, tel: +385 21 713 122.
Y Gyógyszertár 21485 Komiža, San Pedro bb, tel: +385 21 713 445.
I Turistainformáció 21485 Komiža, Riva Sv. Miikule 2, tel: +385 21 713 455, e-mail: tzg-komize@st.t-com.hr, web: www.
tz-komiza.hr.
H Kikötőkapitányság 21485 Komiža, Škor 1, tel: +385 21 713 085.

LENT A komižai 
öböl észak felől
JOBBRA FENT A Szt. 
Miklós‑kolostor és 
templom
JOBBRA KÖZÉPEN 
A kikötői móló

Augusztus első szombatján 
rendezik meg a Halászok 
Éjszakáját, melynek egyik 
leglátványosabb része a 
tűzijáték.
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Palagruža Regatta
A komižai halászok kedvelt helye volt Palagruža (B360)
környéke. Annak eldöntésére, hogy kik kapnak halászati 
jogot az Adria eme halban leggazdagabb részén, min-
den évben versenyt rendeztek: a „Rota Palagruzona” 
néven ismert regattát először 1593. június 12-én tartot-
ták meg, 74 falkuša (helyi halászcsónak-típus) részvéte-
lével. A rajtjelet az akkor újonnan épült kikötői erődből 
adták le. A halászhajókat velencei csatahajók kísérték, 
hogy megvédjék őket az esetleges kalóztámadástól. 
A várostól kb. 42 mérföldre eső szigetig tartó verseny 
jó szélben is legalább 5–6 órát tartott; kedvezőtlen 
szélviszonyok esetén pedig akár egész nap eveztek a 
halászok, a következő évi jó halászhely s az annak kö-
szönhető gazdag zsákmány reményében. A versenyben 
alulmaradt halászok egy része a következő évben halfo-
gás helyett inkább szőlőtermelésbe kezdett – a város fe-
lett ma is sok szőlőültetvényt találunk. Az utolsó „éles” 
regattát 1936-ban tartották, de 2009-ben – elsősorban 
turistacsalogató céllal – felelevenítették a hagyományt, 
és azóta ismét évente megrendezik a Palagruža Regat-
tát. A 2011-es versenyre 11 hajó nevezett be, a gyenge 
szélben a győztes falkuša 13 óra 39 percet vitorlázott.
A részleteket és aktualitásokat a www.rota-palagruzona.
com oldalon követhetjük.
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„Ezelőtt negyven esztendővel Ransonnet báró volt az első 
civilizált ember, aki átlépte a barlang küszöbét. Igazi kü-
szöb ez, amit a tenger alatt a szorgalmas mészmoszatok 
építettek, éppúgy, mint a beljebb levő hidat, amely a bar-
lang belsejében zöldesfehér ívével nyúlik át a másik oldal-
ra. Kalipszó előszobája három méter széles, sötét folyosó, 
amelynek a mélyéből valami szeliden imbolygó kék fény csá-
bít beljebb. A folyosó kis előcsarnokba torkollik, ahol már 
egyszerre megragad bennünket a bűvölet. A csónak jobbra 
kanyarodik és a mészhíd felett átlépünk a tulajdonképpe-
ni barlangba. (…) A bámulat és a mélységes megnyugvás 
fogja el az embert, amikor a csónak megállapodik a bar-
lang közepén. A külső profán világból semmi sem hatol be 
ide. Tökéletes csend van, amit az ember sem mer, de nem 
is akar megzavarni. A tenger lüktetése lassan emelgeti és 
süllyesztgeti csónakunkat. Átringat bennünket valószerűtlen 
álomvilágba. A tágranyílt szemekben csodálat ül. A barlang 
hatalmas kupoláját betölti a kék ragyogvány, amely alulról 
tör fel és kékes-sápadttá változtat át bennünket is. Valahol 
a víz alatt fényes kék folt tűnik elénk, amint tájékozódni 
kezdünk. Az a tengeralatti ablak. (…) Ezen át hatolnak be 
a napsugarak, amikből a tenger vastag vízrétege kiszűri a 
szivárvány színeit, csak a kéket hagyja meg.”
(Leidenfrost Gyula: Kék Adria, 1937)

„Szerencsésen beeveztünk a sziklakapun. Egy keskeny, ma-
gas és homályos alagút alá értünk, melynek vize egészen 
nyugodt volt. Az evezőkkel tapogatódzva kellett tovább 
mennünk. Aztán fordult egyet a sikátor, aztán valami szelí-
den derengő kék fényt láttunk, aztán meglepetten szisszen-
tünk fel. Benn voltunk a kék barlangban, amely bizonyára 
egyike a teremtés legbájosabb csodáinak. Gótikusan csú-
csos, óriás kupola feszül a harminc méter átmérőjű tó fölé. 
A tó, a sziklafal, a víz valami elragadóan szelíd és mégis 
tündöklő azúr színben pompázik. Húsz-harminc méternyire 
is le lehet látni a vízbe és odalenn minden tiszta ezüst. Az 
evező, a hullám, melyet felver, tiszta ezüst. A bejárat alagút-
ja bíborvörös haránt fény-sávokat bocsát be. Az egész kör-
nyezet kábítóan fantasztikus, álomszerű, kész meseország. 
Ha mosolygó nereidák buktak volna fel a vízből, aligha cso-
dálkoztam volna rajtuk. ” 
(Herczeg Ferenc: Szelek szárnyán, 1905)
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42°58,7′N, 016°01,6′E
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Komižával (B326) átellenben, a nyílt Adrián található a kis, mindössze 5,8 km2 
területű Biševo‑sziget. Nevét valószínűleg kevesebben ismerik, mint a 
Baluni‑öböben található Kék barlangot (Modra Špilja). A barlangot 1884 
óta látogatják rendszeresen; évente több mint 10 ezer turista fordul meg 
itt. A 17‑18 méter hosszú, 6 méter magas barlangban a víz 6‑15 méter 
mély. A barlang természetes bejárata 2,5 méter széles és – apály esetén 
is – csak 1,5 méter magas. 
 Az egyedülálló fényjátékot a vízen keresztül beszűrődő, és a barlang 
fehér talaján visszatükröződő napfény adja; a legszebb látvány a délelőt‑
ti‑déli órákban tárul elénk, amikor a barlang csodálatos kékes‑ezüstös 
színben ragyog. A szigeten még mintegy tíz másik, vízzel borított barlang 
van; ám a fentiekhez hasonló fényviszonyokkal már csak a Zöld barlang 
(Želena Špilja) büszkélkedhet.
 A Kék barlanghoz érdemes a reggeli órákban érkezni, mert a barlang 
előtt csak néhány hajónak van hely, közvetlenül a sziklafalnál, a bejárat‑
tól nyugatra 1 (42°58,7′N, 016°01,4′E). Megérkezés után csónakkal induljunk a 
barlang felfedezésére; főszezonban kis csónakból belépődíjat is szednek 
a bejáratnál, fejenként 30 kunát. Dagály és nagyobb hullámzás esetén a 
barlang bejárata nem járható, rossz idő esetén érdemes az útitervet módo‑
sítani és Biševo helyett másfelé venni az irányt.
 A sziget első lakói spliti bencés szerzetesek voltak, akik 1051‑ben ko‑
lostort és templomot építettek. A kalóztámadások elől Vis‑szigetre (B322), 
Komižába költöztek. Így a Szt. Ciprián‑kolostor közel 200 éven át lakatlan 
volt. A kolostornak ma már csak romjai láthatók; mellette még ma is áll a 
Szt. Szilveszter‑templom.
 Köszönhetően a termékeny szántóföldeknek a sziget sokáig lakott volt; 
egykori hét településéből mára azonban már egy sem az egész évben. A 
helyiek halászattal, borászattal foglalkoznak.
 A Kék barlang öblén kívül a sziget körül két említésre méltó hely van: 
a barlangot rejtő kiszögellés északi oldalán, Mezuporat 2 településnél 
egy kis kikötő, ahol általában csak a helyi csónakoknak és a turistaha‑
jóknak van kikötési lehetőség. A sziget nyugati partján, Biševska Luka öb‑
lében 3 (42°58,9′N, 016°00,1′E) 5‑10 méter vízmélységű horgonyzóhely van, a 
parton aprókavicsos stranddal és két étteremmel.

A Kék barlang szigete
Biševo
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LENT Sziklafal 
Biševo északi 
csúcsánál
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42°55,1′N, 017°18,5′E

G
 HHI: 100‑27, MK22,24,25;
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Horvátország – Isztria (B126) után – második legnagyobb félszigete több 
mint 60 km hosszú, de szélessége néhol alig haladja meg az 1 kilomé‑
tert. Szárazföldi kapujában – mely a félsziget egyik legkeskenyebb része 
– erődrendszerével a két Ston (B334) 1 áll. A félszigeten magas hegyvonulat 
húzódik végig, legmagasabb csúcsára Orebićből (B332) 2 kapaszkodhatunk 
fel. A magas hegyek, valamint a félsziget és Korčula (B340) közötti szűk csa‑
torna 3 miatt számítsunk rá, hogy a partok mentén az északnyugati és 
délkeleti szelek erősebben fújnak, mint a nyílt vízen! Ügyeljünk erre akkor 
is, amikor a partok mentén hajózunk, vagy ha valamelyik öbölben megál‑
lunk horgonyozni.
 Hajóútjaink során – a félsziget nagysága és a tőle északra lévő csator‑
na zsákutca‑jellege miatt – elsősorban a déli oldalát látjuk, bár az északi 
felén is találunk horgonyzóhelyeket, kikötőket. Pelješac fontos két sziget 
szárazföld felőli megközelítése szempontjából is, hiszen Korčulára és 
Mljetre (B350) is innen a legrövidebb komppal az út. De magára Pelješacra is 
lerövidíthetjük az utat, ha a Ploče és Trpanj közötti kompot választjuk.
 A félsziget csúcsánál lévő Lovište 4 (43°01,7′N, 017°01,5′E) a félsziget legfi‑
atalabb települése, 1885‑ig csak a világítótorony őrei laktak itt. Kikötője 
általában foglalt, de az öbölben horgonyzóhelyet és éttermeket találunk. 
 Az északi part következő fontos települése Trpanj 5 (43°00,6′N, 017°16,0′E), 
itt a kompok mellett mi is kiköthetünk – muringos helyek vannak áram‑ és 
vízcsatlakozással, valamint benzinkút. A csatorna további részében a se‑
kély öblökben sok kagylónevelő‑telep van, óvatosan hajózzunk!

A Pelješac‑félsziget
Magas hegyek, szőlőültetvények

Pelješacról régen
„Alább délkeletre találjuk 
Neum (Klek) kis kikötő várost, 
mely, mikor Herczegovina 
még török uralom alatt állt, 
meglehetősen fontos keres-
kedelmi piaczhely volt. Ezen-
túl azonban már a hosszan 
elnyúló La Punta, Peljesac 
és Sabioncello vonja magára tekintetünket. A Monte 
Vipera (961 méter) itt, hol mindenfelé a sík tenger ter-
jeng, hatalmas hatást tesz ránk. A Biokovo tetőin kivűl 
az egész tartományban innen nyílik a legpompásabb 
kilátás. A nyugalomba vonúló tengerészek méltán vá-
lasztották maguknak letelepedő helyűl e változatos 
arczúlatú magános félszigetet. Itt látjuk mezei házaikat, 
hányatott életöknek ez utolsó révhelyeit. Czipruszok, 
pisztáczfák, masztiksz- és eperfák, borostyánok és 
oleánderek, agavék és nemes nádak környezik e háza-
kat. Alább, különösen délnyugatra, megint hosszú, kiet-
len és sziklás partrészletek következnek, a helyenként 
előfordúló kopárságokat fűtej vagy szalmavirág lepi, 
míg a magaslatok meztelenségét itt-ott gyér alacsony 
erdők is takargatják.” (Az Osztrák-Magyar Monarchia 
Irásban és Képben – Dalmáczia tájképekben; 1891)

KÖZÉPEN A stoni 
csatornában 
zegzugos az út
LENT Kagylónevelő 
telepek  
naplementekor

Pelješac Horvátország 
egyik legjobb borvidéke; a 
legízletesebb helyi vörösbor 
a Plavac Mali szőlőfajtából 
készül. A horvát borokról 
a 392. oldalon olvashatunk 
bővebben.
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 A déli part települései közül Trstenik 6 
(42°54,9′N, 017°24,8′E) és Žuljana 7 (42°53,5′N, 017°26,8′E) 
egy nagy öböl két szemközti partján épült. 
Mindkettő inkább horgonyzóhelyként jöhet szó‑
ba, lévén mólójuk kicsi és általában zsúfolt. A 
Žuljanától délre fekvő öböl zátonyos, északi kar‑
dinális bója is jelzi a veszélyt. A Žuljana‑öbölben 
van az Adria egyik legnagyobb kavicsos strand‑
ja, a szomszédos Vučine‑öböl pedig a sporthor‑
gászok kedvelt úticélja. Ugyancsak horgonyzás‑
ra használhatjuk a Prapratno‑öblöt 8 (42°48,8′N, 
017°40,6′E); innen indulnak Mljetre a kompok.
  Ahol a félsziget a szárazföldhöz csatlakozik, a déli oldalon egy hosszú, 
szűk öböl húzódik. Ez vezet az Elafit‑szigetek (B349) felől Ston kikötőjéhez. 
De nem feltétlenül kell végighajóznunk az öblöt, kb. az út egyharmadánál 
Kobaš falucskánál 9 (42°48,2′N, 017°44,6′E) három éttermet is találunk.
 Pelješactól északra húzódik Bosznia‑Hercegovina néhány kilométer 
hosszú adriai partszakasza: a neumi öböl keleti része és az előtte benyúló 
félsziget. A tengerparti Neum városnak kis kikötője a van – figyeljünk arra, 
hogy az öböl már a bosnyák felségvizekhez tartozik, így ha kikötünk a vá‑
rosban, mindenképpen be kell jelentkeznünk a rendőrségen.
 Szintén Pelješaccal szemben van a horvát partszakasz egyik legérde‑
kesebb része: a Neretva‑folyó torkolatában sűrű öntözőcsatorna‑rendszert 
alakítottak ki, a gazdák gyakran csónakkal közelítik meg földjeiket. Ha 
Dubrovnik (B354) felé autózunk, a magasba kapaszkodó út mellől megkapó 
látványt nyújt. A közeli Ploče nagy kereskedelmi kikötő, túráink során nem 
igazán érdemes felkeresni.
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42°58,4′N, 017°10,4′E
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A kapitányok városa
Orebićről kevesen tudják, hogy a 19. század közepéig Trstenicának hívták. 
Annak a családnak a tiszteletére változtatták meg a város nevét, amely 
több kapitányt is adott az 1865‑ben alakult és 1891 ‑ig működő Pelješac 
Hajózási Társaságnak. A társaság akkoriban a mediterrán régió egyik leg‑
nagyobbja volt, 33 óceánjáró vitorlásával.
 A városka egyik nevezetessége a kapitányok díszes villái; a parti út men‑
tén, a kikötő közelében láthatunk néhány eredeti állapotában megmaradt 
házat. Érdemes a nagy elődök emlékeit – hajóseszközöket, maketteket, 
képeket – megnézni az 1957‑ben megnyílt Tengerészeti Múzeumban 1.
 Az egykori halászfalut mára teljesen átformálta a turizmus. A település‑
től északra nagy szállodasor épült a másfél kilométer hosszú kavicsos‑ho‑
mokos strand mentén.
 A városi kikötőben 2 kb. 30 muringos hely van, víz és áramcsatlakozás‑
sal. A kikötőt – a móló végére kitett tábla szerint is – legfeljebb 12 méter 
hosszú hajók használhatják. Ez a korlátozás a kikötő méreteit látva indo‑
kolt, mivel a hely is szűk és a vízmélység is alig 2 méter, ráadásul elszórtan 
veszélyes kövek vannak a fenéken. Nagyobb hajóval válasszuk Korčula (B344) 
város kikötőjét vagy a környékbeli horgonyzóhelyek egyikét!
 A keleti mólóról indulnak az autóskompok Korčula (B340) szigetére, míg 
a kikötő bejáratának északi oldaláról a kisebb‑nagyobb személyhajók az 
óvároshoz. Ezek néhány kunáért kb. 20 perc alatt teszik meg az utat és a 
Korčulába való eljutás legjobb eszközei. A választék nagy, főszezonban pár 
perc várakozásnál többre nem kell számítani.

Orebić

„– Hát igaz?…
…Hogy Orebić a kapitányok városa? – kérdezzük, a 
B.-től felszedett ismeretmorzsákat fitogtatva.
– De még mennyire igaz – mesélte L. doktor. Augusz-
tus másodikán kora délelőtt hatalmas hajó haladt el a 
tengeren a város előtt a látóhatáron, Korčula és Mljet 
szigete között. S alighogy kéményei a tenger fölé emel-
kedtek, megszólalt a hajó mély hangú kürtje. Maguk 
még olyat nem láttak… A hajókürt szavára megeleve-
nedett Orebić. A gyerekek sivalkodva tódultak a ten-
gerpartra. Az asszonyok kendőket, de még a kötelekről 
hirtelenében lerángatott lepedőket is lobogtattak, s a 
szakállas, köszvényes öregek meg korukat meghazud-
toló sebességgel loholtak be a házba, előkapták az 
almáriumon mindig kézügyben levő távcsövet (hosszú, 
teleszkópkihúzatú, tehát „igazi” tengerésztávcsöveket), 
s a teraszra, a függőkertbe sietve vagy az ablakba állva 
célba vették a több ezer bruttóregisztertonnás óriást. 
Leolvasták a nevét, s a hajó nevével együtt egy orebići 
hajóstiszt neve is szájtól-szájra fut. Mert azt itt minden-
ki tudja, melyik hajón ki szolgál Orebićről; ki szólaltatta 
meg a hajó dudáját…”
(Lázár István: 
Adriai nyár, 1968)

KÖZÉPEN Az orebići 
kikötő, mögötte a 
Sv. Ilija hegycsúcs
BALRA LENT Címer 
egy kapitányház 
kapuja fölött
JOBBRA LENT A 
Pelješac Hajózási 
Társaság emblé‑
mája
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 Orebić mellett emelkedik a dalmát szigetvilág 
legmagasabb csúcsa, a 961 méter magas Sv. 
Ilija. Itt valóban a tengerszintről indul a hegy‑
mászás (azaz 961 métert kell megmásznunk!), 
de a vállalkozó kedvűek jól kiépített turistautat 
találnak s páratlan kilátás nyílik Korčulára és a 
környező szigetekre. Ha csak kisebb magassá‑
gokba törünk, mégis szeretnénk madártávlatból 
körülnézni, sétáljunk fel a szintén csodás pa‑
norámát nyújtó, meredek sziklafalhoz tapadó, 
a 15. században épült ferences kolostorhoz 3. 
A kolostor múzeumában – a város szelleméhez hűen – hajómaketteket, 
korabeli térképeket is találunk. Ne hagyjuk ki a kolostor melletti temetőt, 
a tengerészsírokat, ahol egy híres orebići tengerész‑família, a Mimbelli 
család mauzóleumát is megtaláljuk. Kupoláját hosszú ideig a családi ha‑
gyatékból kétévente újraaranyozták, hogy minél távolabbról észrevegyék 
a tengerészek; ám az örökség elfogyott, így ma már csak a zöld patinát 
látjuk. A kolostor közelében van a Sziklás Madonna‑kápolna, mely körül 
többszáz éves ciprusok nőnek.
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R Amfora 4 20250 Orebić, Šetalište kneza Domagoja 6, tel: +385 20 713 779, nyitva: H–V: 10–24.
R Jadran 5 20250 Orebić, Trg Mimbeli 11, tel: +385 20 713 243, nyitva: H–V: 09–01.
R Pelješki Dvori 6 20250 Orebić, Obala Pomorca 36, tel: +385 20 713 329, nyitva: H–V: 10–24.
E Tengerészeti Múzeum 1 20250 Orebić, Trg Mimbeli 11, tel: +385 20 713 009, nyitva: H–V: 9–12, 17–20 (nyáron).
P Orvos 20250 Orebić, Kralja Tomislava 24, tel: +385 20 713 694.
Y Gyógyszertár 20250 Orebić, Bana Josipa Jelačića bb, tel: +385 20 713 019.
I Turistainformáció 20250 0rebić, Trg Mimbeli, tel: +385 20 713 718, e-mail: tz-orebic@tz-orebic.hr, web: www.tz-orebic.hr.

FENT Kolostor és 
kápolna a hegyol‑
dalban
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Ha utunk során hajónkat Ston kikötőjében várják, kérdezzünk rá többször 
is, hogy Stonról vagy Mali Stonról van szó: bár a két település alig 1 kilo‑
méternyi sétaútra van egymástól, a hajóút közöttük több mint 80 mérföld, 
mivel a két kikötő a Pelješac‑félsziget (B330) két oldalán fekszik.
 De bármelyik kikötőbe is megyünk, számítsunk arra, hogy az odavezető 
út szűk, és olykor alig 2,5‑3 méter mély. Ston kikötőjéhez a Stoni‑csatornán 
keresztül vezet az út, itt a sűrűn elhelyezett vörös és zöld kitűzéseket kell 
követni. Mali Ston felé – a szárazföld és Pelješac között – a kagylóneve‑
lő‑telepekre, és a bosnyák partszakaszon a (42°52,3′N, 017°40,8′E) pontnál a 
víz fölött 20 méter magasan húzódó elektromos vezetékre kell figyelni. A 
csatornában más kikötő vagy hajóval meglátogatandó érdekes hely nincs, 
hacsak kuriózumként nem akarunk Bosznia‑Hercegovina egyetlen tenger‑
parti településénél, Neumnál kikötni.
 A római időkben Ston neve Turris Stagni volt. 1334‑től a Raguzai 
Köztársaság része lett, s a köztársaság 1808‑ban bekövetkezett bukásáig 
Ston volt Dubrovnik (B354) után a birodalom második legnagyobb városa.
 Bármerről is érkezünk, már messziről látjuk Ston középkorból maradt 
védműveit: a településeket körülvevő és azokat összekötő falakat 1. Ston 
építésénél Dubrovnik városszerkezeti modelljét alkalmazták, ezért a város‑
ka kicsiben sok hasonlóságot mutat vele – de szerencsére turista nincs 
benne annyi. A főtéren látható a stoni vízvezeték 1580‑ben épült díszkút‑
ja 2, körülötte a reneszánsz Kormányzói Palotát 3 és a Püspöki Palotát 4 
találjuk. A közelben áll a neogótikus Szt. Balázs‑templom 5, mely 1870‑re 

42°50,0′N, 017°41,9′E 
42°50,9′N, 017°42,3′E

G
 HHI: 100‑27, MK24, 25;
BA: 1580; IM: M26

A két „kis Dubrovnik”
Ston és Mali Ston

A falak
A stoni városfal Európában az első, a világon a má-
sodik legnagyobb erődítményrendszer – csupán a 
Kínai Nagy Fal hosszabb nála.
A fal a 14. században épült – a krónikák sze-
rint tizennyolc hónap alatt –, azt követően, hogy 
1334-ben a Raguzai Köztársaság megszerezte 
Pelješacot. Az új hatalom ekkor monumentális vé-
delmi rendszer kiépítésébe fogott: elsőként a fél-
sziget egyik oldalától a másikig húzódó védőfalat 
építették fel, s ekkor alapították a két települést is. 
A krónikák egy kicsit füllentenek, mert a fal teljes 
hosszában csak 1506-ra készült el. Építésén a kor 
leghíresebb dalmáciai és itáliai mesterei dolgoztak.
A Pelješac-félszigetet az összesen 5,5 kilométer 
hosszú városfal teljes mértékben elválasztja a szá-
razföld többi részétől. Mára a falból már csak 5 
kilométernyi maradt meg, a többi a 17. században 
és a 20. században – utoljára 1996-ban – bekövet-
kezett földrengések során megsemmisült. 
A falat hét várral és csaknem 40 bástyával erő-
sítették meg. Két végén egy-egy nagy erőd áll: 
a Mali Stonban található Korun és a Stonban 
található Veliki kaštio, valamint a Ston fölötti 
Podzvizd-dombon álló lenyűgöző Bartolomeo-erőd. 

Az öbölben először termé‑
szetes sópadok alakultak 
ki, amelyekből fokozatosan 
alakították ki a sólepárló 
medencéket. 
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készült el, hogy az 1850‑ben, földrengés mi‑
att elpusztult 16. századi katedrálist pótolják. 
Távolabb az évszázadokon keresztül épült, így 
román, gótikus és reneszánsz stílusjegyeket mu‑
tató Szt. Miklós ferences kolostor és templom 6, 
valamint hangulatos utcák, kávézók és éttermek 
várnak minket. 
 Kikötés után érdemes egyik településről a 
másikra átsétálni, s persze fölkapaszkodni a fa‑
lakra is. Már talán a hajóról is láttuk, de igazából 
a városfalról látszanak jól a stoni kikötő mellett 
elterülő hatalmas sólepárló‑telepek 7. 
 A félsziget északi oldalára épült Mali Stont 
négyszögletű fal veszi körül. A város kikötő‑
je 8 a dubrovniki kicsinyített mása. A ten‑
gerpartig lenyúló fal kerek őrbástyában, a 
Toljevac‑toronyban végződik 9. A kikötőt védő 
gát 1491‑ben épült. A városba egy boltíves kapun lehet bejutni, melyen 
Szt. Balázs domborműve látható.

R Kapetanova Kuća 20230 Mali Ston, tel: +385 20 754 264, e-mail: ostrea.info@ostrea.hr, web: www.ostrea.hr, nyitva: H-V: 
9-24. Mali Ston leghíresebb étterme.
R Bota Šare 20230 Mali Ston, tel: +385 20 754 482, e-mail: botamaliston@inet.hr , web: www.bota-sare.hr, nyitva: H-V: 11-24
R Kod Baće 20230 Ston, tel: +385 20 754 876, e-mail: mario.delo@du.t-com.hr, web: www.kodbace.com, nyitva: H-V: 6-22.
R Vila Koruna 20230 Mali Ston, tel: +385 20 754 999, e-mail: vila-koruna@du.t-com.hr, web: www.vila-koruna.hr. 
H Kikötőkapitányság 20230 Ston, Od Stoviša 2, tel: +385 20 754 026.
I Turistainformáció 20230 Ston, Pelješki put 1, tel: +385 20 754 452, e-mail: info@ston.hr, web: www.ston.hr,
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42°44,1′N, 016°48,3′E

G
 HHI: 100‑24, MK23; 
BA: 1574, 1580; IM: M26

Lastovo a kontinenstől egyik legtávolabban fekvő lakott sziget. 2006 óta 
természetvédelmi terület. Szép öblök, horgonyzóhelyek, parti éttermek és 
kis kikötők várnak bennünket. Itt még főszezonban is kisebb a zsúfoltság, 
mint más, felkapottabb helyeken. Ennek talán az az oka, hogy Lastovot 
csak a kilencvenes évek eleje óta fedezhette fel a világ: a második világhá‑
borútól 1992‑ig katonai területként működött, a jugoszláv hadsereg telje‑
sen elzárt támaszpontja volt és külföldi állampolgárok nem látogathatták.
 A sziget nyugati oldalán fekvő két öbölről és Pasadur (B338) 1 kikötőhely‑
ről külön oldalon szólunk. Ha Lastovón nem Pasadurt keressük fel, akkor 
Zaklopatica vagy Skrivena Luka legyen úticélunk.
 Zaklopatica 2 (42°46,4′N, 016°52,6′E) a sziget északi oldalán, egy öbölben 
fekszik; az öböl különlegessége, hogy a bejáratához „odapottyant” egy 
sziget, ami különösen védetté teszi. Az öblöt a kis sziget keleti oldalán kö‑
zelítsük meg, csak itt van biztonságos vízmélység! A négy parti étterem 
bármelyikénél kiköthetünk, muringkötelek és áramcsatlakozás van. Bolt 
viszont csak a sziget fővárosában, Lastovo 3 településen, ami legalább 
fél óra séta az domb oldalában húzódó műúton. A település domboldalra 
fölkapaszkodó sűrű házsorai, a lépcsőzetes utcák és a különleges alakú 
kémények („fumar”) egyedülálló hangulatú, érdekes látnivalót nyújtanak.
 Skrivena Luka 4 (42°43,9′N, 016°53,3′E) – neve rejtett kikötőt jelent – a szi‑
get túloldalán van. Az öböl bejárata a Struga világítótoronytól 5 – mely 
az egyik legrégebbi az Adrián – északra van; a földnyelv csúcsán vörös 
fény segíti a bejutást. Horgonyzóhelyet és zuhanyzóval, parti árammal és 

vízvételi lehetőséggel fölszerelt kis éttermi mólót 
találunk.
 Lastovóról egy rövid hídon át juthatunk el 
Prežba szigetére, ahol két használaton kívüli, 
szabadon látogatható tengeralattjáró‑bunker 
is van: az egyik a Velji Lago öbölben 6 (42°45,4′N, 
016°48,6′E), a másik pedig a sziget nyugati olda‑
lán 7 (42°46,0′N, 016°48,1′E).
 Lastovo ideális megálló Korčula (B344) felé (in‑
nen nyugodt tempóban odaérhetünk a város‑
hoz úgy, hogy még legyen hely a kikötőben), 
de Palagruža (B360), vagy más külső szigetek 
meghódítására is jó kiindulópont. 

Egy nyugalmas sziget
Lastovo

R Aragosta 2 20290 Lastovo, Zaklopatica, tel: +385 20 801 163, e-mail: 
anthony22@net.hr, web: www.aragosta-lastovo.com.
R Augusta Insula 2 20290 Lastovo, Zaklopatica, tel: +385 20 801 167, 
e-mail: info@augustainsula.com, web: www.augustainsula.com.
R Brain 2 20290 Lastovo, Zaklopatica, tel: +385 20 801 160, e-mail: brain.
konoba@gmail.com, nyitva: H–V: 08–24.
R Triton 2 20290 Lastovo, Zaklopatica 15, tel: +385 20 801 161, e-mail: 
konoba-triton@du.t-com.hr.
R Porto Rosso 4 20289 Lastovo, Skrivena Luka, tel: +385 20 801 261, 
e-mail: portorus@email.t-com.hr, web: www.portorus.com.
R Porat 1 4 20289 Lastovo, Skrivena Luka, e-mail: restoranporat1@porat1.hr.
A Kručica 8 42°46,3′N, 016°50,9′E, 8 m vízmélység.
A Korita 9 42°46,3′N, 016°52,1′E, Figyeljünk a víz alatti kábelekre!
A Uska a 42°44,2′N, 016°52,7′E, 5 m vízmélység.
A Mrčara b 42°45,7′N, 016°47,5′E, A Lastovoval szomszédos sziget déli 
oldalán, 7 m vízmélység.

KÖZÉPEN Kémé‑
nyek Lastovóban…
LENT …és a város‑
ka domboldalra 
kapaszkodó házai

Lastovo számára a 46 
bűvös szám: a sziget 
területe 46 négyzetkilomé‑
ter, partvonala 46 kilométer 
hosszú, a szigetcsoport 
46 szigetből áll, ráadásul 
46 mezőt, 46 templomot és 
46 öblöt találunk itt.
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A lastovói karnevál
A farsang nem esik egybe a hajózási szezonnal, így 
valószínűleg kevesen láthatjuk élőben Lastovo kü-
lönleges farsangi népszokását, a Pokladot. 
A Poklad hagyománya konkrét múltbéli esemény-
hez kapcsolódik: a legenda szerint katalán kalózok 
törtek rá Korčula városára, akik nem sokkal a rajta-
ütés után megüzenték a lastovóiaknak, hogy hama-
rosan az ő szigetüket is megtámadják. 
A szigetlakók azonban nem ültek ölbe tett kézzel 
és maguk indultak el megtámadni a katalánokat. 
Az otthon maradt asszonyok és gyerekek Szent 
Györgyhöz imádkoztak, hogy segítse meg a lastovói 
férfiakat a harcban. S az ima hatott: óriási vihar 
kerekedett a tengeren, amely szétzúzta a kalózha-
jókat. A lastovóiaknak ezután sikerült elfogniuk a 
kalózok korábbi hírvivőjét és büntetésből szamárra 
ültetve körbehurcolták a szigeten, majd elítélték és 
élve megégették. 
Ma a hírvivőt egy piros ruhába felöltöztetett, feke-
tére festett arcú bábu helyettesíti, melyet a ham-
vazószerda előtti hétfőn készítenek el. Vele járják 
körbe a falvakat másnap, s a korčulai Moreškához 
hasonló kardtánccal színesített mulatság csúcs-
pontjaként őt égetik el.
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A Lastovo (B336) nyugati oldalán fekvő Pasadur települést két irányból is meg‑
közelíthetjük: észak felől, ekkor a Mali Lago‑öbölbe 1 jutunk, délnyugatról 
pedig a Velji Lagoba 2. A néhány házból álló településen egy szálloda, két 
étterem és egy (nagyon) kis bolt van.
 A két öblöt egy rövid, észak–déli irányú, 1 méter vízmélységű csatorna 
köti össze, amely fölött 2 méter nyílásmagasságú híd 3 húzódik, így nem 
tudunk áthajózni egyik öbölből a másikba. A híd Lastovo és Prežba‑sziget 
között épült; Pasadur nagyobb része nem is Lastovón van – a település ta‑
lán éppen ezért kapta a helyi nyelvjárásban átjárót jelentő nevét. Érdemes 
megfigyelni, hogy a szűk csatornában milyen erős az áramlás. 
 Mali Lagoban (42°46,1′N, 016°49,5′E) csak horgonyozni tudunk, kb. 6 méter 
mély vízben. A déli öböl sokkal több érdekességet tartogat számunkra, ér‑
demes ezért ezt választanunk.
 A híddal szemben levő Solitudo Hotelnél 4 néhány muringos, víz‑ és 
áramcsatlakozásos kikötőhelyet s egy kis zuhanyzó‑ és mellékhelyiséget is 
találunk. Lastovo természetvédelmi terület, így a kikötői díj mellett ki kell 
fizetnünk a belépőjegyet is (20 kuna/fő).
 A szálloda éttermében remek ételek közül válogathatunk; legyen az 
friss hal vagy a nyárson sütött négylábúak valamelyike, érdemes kipróbál‑
ni. Ha a hídon átsétálunk – s ezáltal Lastovo szigetéről Prežba‑szigetre lé‑
pünk –, egy közvetlenül a víz mellett álló másik éttermet 5 is találunk. Az 
étterem előtt néhány muringos kikötőhely is van, a vízmélység kb. 2 méter. 
Szép sétákat tehetünk a parton akár dél felé, Ubli 6 irányában, akár a 
Pasadur fölötti dombra 7, ahonnan az egész öblöt belátjuk. Közvetlenül a 
híd mellett kis strandot találunk.
 Ha kikötés helyett a horgonyzást választjuk, a Velji Lagoban erre is 
nagyszerű lehetőségek vannak. Napközbeni fürdésre, de éjszakai tartóz‑
kodásra is ideális az öböl nyugati részén, a volt tengeralattjáró bunker 
előtti terület 8 (42°45,4′N, 016°48,8′E). A parti fák közül odahallatszik a kabócák 
hangja, a víz kristálytiszta, körbenézve a kék és a zöld különböző árnyala‑
tait látjuk. Ha partra akarunk szállni, a bunker bejárata szemből biztonsá‑
gos vízmélységben megközelíthető, a betonfalhoz odaköthetünk.
 Horgonyzásra vagy egy kis mólóhoz való kikötéshez választhatjuk a 
Jurjeva Luka 9 (42°45,9′N, 016°48,7′E) előtti öblöt, de ez nem olyan szép és nyu‑

42°45,9′N, 016°49,3′E

G
 HHI: 100‑24, MK23; 
BA: 1574, 1580; IM: M26

Paradicsomi öböl Lastovón
Pasadur

LENT A Velji Lago 
látképe
JOBBRA FENT
A szálloda kikötő‑
je és a strand
JOBBRA KÖZÉPEN  
A bunker

Lastovo számára a 46 
bűvös szám: a sziget 
területe 46 négyzetkilomé‑
ter, partvonala 46 kilométer 
hosszú, a szigetcsoport  
46 szigetből áll, ráadásul  
46 mezőt, 46 öblöt és  
46 templomot találunk itt.
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galmas, mint az előző. Régebben haditengeré‑
szeti kikötő volt, mára már csak annak nyomait 
– pl. a sziklába robbantott alagutat, sok szeme‑
tet, gazzal benőtt betonfalat – és a parti őrség 
hajóját találjuk itt.
 Velji Lago délkeleti csücskében, Ubli falu‑
nál van a sziget egyetlen kompkikötője, ahova 
 Splitből (B288) – a korčulai (B340) Vela Luka (B342) 
érintésével –  érkezik naponta 2‑3 járat. 
 Itt a pasadurinál nagyobb boltot, éttermeket 
valamint benzinkutat (42°44,7′N, 016°49,5′E) is talá‑
lunk. Ügyeljünk rá, hogy a kút csak főszezonban 
van egész nap nyitva, más hónapokban déltől 
ötig sziesztáznak!
 A település neve ószláv nyelven forrást jelent, 
utalva az itt található édesvízre; valaha ez volt a 
sziget központja és itt állt a Szent Péter‑bazilika, 
melyet 1981‑ben helyreállítottak – egy pasaduri 
kikötés után jó célpontja egy sétának.

R Hotel Solitudo 4 20289 Lastovo Pasadur 1, tel: +385 20 802 100, 
e-mail:  info@hotel-solitudo.com, web: www.hotel-solitudo.com.
R Pasadur 5 20289 Lastovo Pasadur bb, tel: +385 20 805 091.
R Pece 20289 Lastovo Ubli, tel: +385 20 805 041.
H Kikötőkapitányság 20289 Lastovo Ubli bb, tel: +385 20 805 006.
U INA benzinkút 6 42°44,7′N, 016°49,5′E, 20290 Lastovo Ubli bb, tel: 
+385 20 805 034, nyitva: H-P: 7-12, 16-19 Sz-V: 7-12. Vízmélység: 1,1-2,1 m.
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Öblök és feketefenyők
42°59,4′N, 016°56,7′E

G
 HHI: 100‑25, MK21, 22;
BA: 2712, 1574; IM: M26

Korčula nevéről leggyakrabban az azonos nevű város jut eszünkbe; túráink 
során is legtöbbször a korčulai (B344) 1 ACI Marinát érintjük. De a sziget a fő‑
városán kívül több kikötővel és még több horgonyzóöböllel várja a hajóso‑
kat – a szárazföldre lépve pedig kedves városokkal, hegyekkel, erdőkkel.
 A szigeten már az ősember is megtelepedett, ezt a Vela Luka (B342) 2 
melletti barlangban talált érdekes leletek bizonyítják. Első ismert lakóik a 
görögök voltak, ők a Korkyra Melaine (Fekete Korfu) nevet adták neki, utal‑
va a sűrű feketefenyő‑erdőkre. A sziget uraiként a görögök után az illírek, 
majd a rómaiak következtek, majd a 9. századtól a Neretva völgyéből érke‑
ző neretvánok kerültek hatalomra, majd magyar, bosnyák, raguzai és végül 
hosszú időn keresztül velencei uralom következett. Korčula a történelem 
folyamán hamar az egyik legsűrűbben lakott horvát sziget lett (s ma is az).
 A lakosok tudatos városteremtő törekvéseire utal az 1265 ‑ből szárma‑
zó alkotmány, mely kimondta, hogy aki házat épít a szigeten és azt rend‑
ben tartja, annak a ház a tulajdonában maradhat; azonban ha valaki nem 
lakik ott egy éven keresztül, attól a házat elveszik. A 20. század elejéig 
a lakosság száma folyamatosan nőtt – ez kisebb részben az alkotmány‑
nak, nagyobb részben a kedvező természeti adottságoknak és a gyorsan 
fejlődő iparnak és kereskedelemnek volt köszönhető; ám először a 20. 
század elején, majd a hatvanas‑hetvenes években sokan vándoroltak ki 
a világ más részeire. A kivándoroltak számára jellemző, hogy 1926‑ban 
Prigradicában egyetlen nap alatt 1800 korčulai szállt hajóra, ami a sziget 
lakosságának közel tíz százaléka volt akkor.

Korčula szigete

LENT Korčulai 
hangulat – a csa‑
torna túloldalán a 
Pelješac‑félsziget 
hegyvonulatai

Babérligetben
„Déli szigetek között hajóztam s egy napon olyan helyre 
értem, ahol a fogadó babérligetben állt. Babérfát még 
keveset láttam. Úgy tudtam, ha természetesen fejlődik, 
csak bokor. Itt szép, magas, lombos fa volt, a kertben 
legalább háromszáz darab. Ebéd és vacsora közben a 
mély, sötétzöld árnyékban fűszeres illatát szívtam. A 
frissen sült hal, vörösbor, szőlő mellé babérillatú le-
vegő! Aki teheti, szánjon rá egy hetet, nem fogja meg-
bánni. Az étkezésre korábban jöttem, csakhogy tovább 
ülhessek itt. A tengerre láttam, a kicsiny kikötőre, ahol 
munkások, halászok, fügét áruló asszonyok nyüzsög-
tek. Távolabb az öbölben apró szigetek, ciprusfákkal, a 
középen kolostor. Ott ültem az árnyékban tétlenül, mi-
alatt kint a napfényben izzottak a fehér kövek és szikrá-
zott a tenger. Ebéd után, mikor a török kávét megittam, 
a heverőbe dőltem, lábamat felraktam a székre és a ne-
héz, illatos dohányt élveztem. Többször elbóbiskoltam 
néhány percre, aztán ismét felnéztem.
Csábított az alvás, de a szépség, amit láttam, nem 
eresztett. Nem tudtam választani az álom és az ébren-
lét között. A déli napfény, a tenger felől jövő puha szél, 
a fűszeres levegő inkább volt álom, mint amit álmodni 
tudtam volna.”
(Hamvas Béla: Babérligetkönyv, 1932)
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 A sziget névadó városának marinája mel‑
lett Lumbardában (B348) 3, Račišćében 4 (42°58,5′N, 
017°01,2′E), Prigradicában 5 (42°58,0′N, 016°48,6′E)  vagy 
Vela Lukában köthetünk ki. Előbbi település 
marinával, utóbbi három városi kikötővel vár 
minket. Prigradica valójában Blato, a sziget leg‑
nagyobb városának kikötője; ha időnk engedi, 
érdemes ide is ellátogatni.
 Korčula horgonyzóhelyek tekintetében is el‑
kényeztet minket: északi partjának a nyugati szi‑
getcsúcshoz közeli szakasza kivételével máshol 
szinte bármelyik öbölben horgonyt dobhatunk.
 A Gradina‑öböl 6 (42°58,3′N, 016°40,5′E) Vela Luka 
közelében ideális strandolásra és éjszakai tar‑
tózkodásra is; a vízmélység 7 méter, az étterem‑
nél bóják is vannak. A közelben, a szigetcsúcs 
déli oldalán a Tri Luke 7 (42°55,5′N, 016°40,0′E) három 
öble is kedvelt úticél.
 Továbbhajózva a déli part mentén több kis 
sziget mellett is elhaladunk – ezek még job‑
ban védik az öblöket. Brna közelében van az 
Istruga‑öböl 8 (42°54,5′N, 016°51,2′E); a 3 méteres 
vízben horgonyozva a kis nyaralóhely is könnyen 
megközelíthető. Pupnatska Luka 9 (42°55,5′N, 
017°00,1′E) neve alapján a sziget belsejében lévő 
Pupnat település kikötője; a vízmélység itt 
8‑10 méter.
 A sziget keleti csúcsához közel van a 
Pržina‑öböl a (42°55,0′N, 017°11,1′E) 5 méteres vízmélységgel, partján homokos 
stranddal. Népszerű horgonyzóhely, annak ellenére, hogy a nyugati olda‑
lán egy „Horgonyozni tilos” táblát felejtettek. Mivel az öböl szép és a ha‑
tóságok is elfelejtett tilalomként tekintenek a táblára (retorzió legalábbis 
információnk szerint még senkit sem ért), kövessük nyugodtan a már ott 
horgonyzó hajók példáját!
 A sziget északkeleti végénél, Lumbarda és Korčula között sok kis sziget 
és élénk hajóforgalom vár ránk; horgonyzóhely itt kevés van. A városokat 
elhagyva s nyugat felé hajózva a Pelješaci‑csatornában, Kneža b (42°58,6′N, 
017°02,7′E) közelében horgonyozhatunk.
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FENT Gradina öble
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42°57,6′N, 016°42,8′E

G
 HHI: 100‑25, MK21, 22;
BA: 2712, 1574; IM: M26

A legtöbb napfény Korčulán
Korčula (B340) legnyugatibb települése egy védett, mély öböl belsejében 
fekszik – neve (melynek jelentése Nagy Kikötő) is jelzi, hogy a hajósok szá‑
mára régóta kedvelt célpont. A hajózás és a tenger jelenti a város lakos‑
ságának legfontosabb megélhetési forrását is: a kompkikötő mellett hajó‑
gyár és halfeldolgozó üzem működik itt. A huszadik század második felétől 
kezdve a turizmus, s azon belül a gyógyturizmus is jelentős – a Kale ‑öböl 
gyógyiszapját mozgásszervi betegségek kezelésére használják. A nyaraló‑
kat pedig az évi átlag 2671 óra napsütés vonzza.
 A város felé hajózva, az öböl bejáratánál elhaladunk az Ošjak ‑sziget 
mellett, melyet a helyiek a Szerelem‑ vagy Szerelmesek ‑szigeteként em‑
legetnek. A bejárattal szembeni móló a kompkikötő 1 – jachttal kikötni a 
tőle északkeletre fekvő rakpartnál 2, a benzinkút 3 mellett tudunk. Ha a 
kikötőhelyeket már elfoglalták, a város előtt kb. 5 méteres vízben horgo‑
nyozhatunk 4, de az öböl észak felé nyúló végében tilos a horgonyzás.
 A városi kikötő mellett, egy lépcsősoron át megközelíthető teraszon ke‑
resztül jutunk el a Szt. József‑plébániatemplomhoz 5; a klasszicista stílu‑
sú épület 1848‑ban készült el, míg harangtornya csak 1871‑ben. Mellette 
áll a közel 400 évvel korábban épült Szt. Vince‑kápolna 6, mely Vela Luka 
legrégibb ilyen épülete. A teraszon nyaranta szabadtéri előadásokat ren‑
deznek. A kikötő környéke egyben a város központja is: itt vannak a boltok, 
a posta és a turistainformáció is.
 Vela Luka nemcsak Korčula  legrégebben lakott települése: 130 méter‑
rel az öböl felett található egy barlang, melyben az 1974 óta folyó ásatások 
során a kő‑, bronz‑ és vaskorból származó leleteket  is találtak. A barlang 
körülbelül 40 méter hosszú, 17 méter magas; a mennyezeti nyílásokon ke‑
resztül természetes fény világítja meg. Területe közel 1200 négyzetméter, 
melynek eddig alig egyötödét tárták fel. Az itt talált leleteket a városi múze‑
umban 7 nézhetjük meg.

Vela Luka

Vela Lukában ne keressünk 
utcaneveket: az utcákat és 
rakpartokat csak számokkal 
jelölik. Az öblöt körbefutó 
rakpart egyes szakaszait 
1‑től 4‑ig, a városi utcákat 
1‑től 73‑ig számozták be.

P Orvos 8 20270 Vela Luka, Kale 1, tel: +385 20 812 040.
Y Gyógyszertár 9 20270 Vela Luka, Obala 2 6, tel: +385 20 812 032.
I Turistainformáció a 20270 Vela Luka, Ulica 41 11, tel: +385 20 813 619, web: www.tzvelaluka.hr.
H Kikötőkapitányság 20270 Vela Luka, Obala 3 , tel: +385 20 812 023.
U INA benzinkút 3 20270 Vela Luka, Obala 3, tel: +385 20 812 910, web: www.ina.hr, nyitva: H–P: 7–19 Sz–V: 7–13. 

LENT A kikötő 
alkonyatkor  
JOBBRA FENT 
Nyílások a barlang 
mennyezetén
JOBBRA KÖZÉPEN 
A harangtorony
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Vela Luka a hatvanas években
„VeIa Luka. MéIyen benyúló öböl végén poros pálmák, 
szép vállalati üdülők, kis halkonzervgyár, olajütő, tész-
tagyár, szeszfőzde, borpincészet, fügeaszaló, deszka-
palánkos gyógy- és iszapfürdő. A cukrászdában finom 
sütemények. Hohó! Akkor hát ezen a szigeten Korčula 
reprezentál, és Vela Luka dolgozik? Lehet, hogy lassan 
majd fordul a kocka? 
Egy közeli öbölben néhány éve vitorlás-világbajnoksá-
got rendeztek. A környék tele gazdag horgászvizekkel. 
S kiásásra vár a földbe temetett ős: Vela Luka görög-ró-
mai „elődje”.
Külön élvezem, hogy a dalmát városokban, bárhol érjen 
az ember a tengerhez, mindenütt lehet fürdeni. Még 
a forgalmas kikötők közepén sincs tilalmi tábla. Vela 
Luka álmos kikötőjében néhány helyi srác társaságá-
ban úsztunk, lubickoltunk, az öbölben ringatózó bár-
kák, vitorlások mellett.
Hazafelé tartva megállapítottuk: Korčula szigetének fel-
fedezéséhez nem alkalmas eszköz az autó. A sok kis szi-
get, a mély, a szárazföld felől szinte megközelíthetetlen 
öblök világában csónakra lenne szükség. S álmodozni 
kezdtünk, hogy egyszer…valamikor…ha nem is a ma-
gunkén, de valami bérelt csónakon…”
(Lázár István: Adriai nyár, 1968)

200 m

N
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Korčula‑sziget (B344)  fővárosa – amely lélekszámban Blato után csak a má‑
sodik a szigeten ‑ a dél‑dalmcáiai hajóutak egyik legkedveltebb célpontja. 
Az óváros jellegzetes alakú félszigetének piros cseréptetős házai és a kö‑
zülük kiemelkedő templomtorony felejthetetlen látványt és kiapadhatatlan 
fotótémát nyújt minden idelátogatónak.
 Az ACI Marina 1 az óváros félszigetétől keletre van. Mivel a város nép‑
szerű úticél, a marina pedig kicsi, főszezonban könnyen előfordulhat, hogy 
nem találunk helyet. A móló külső, védtelen feléhez csak a 40 lábnál na‑
gyobb vitorlásokat, a mega‑jachtokat és a kirándulóhajókat engedik kiköt‑
ni. A marinában nemcsak a hely kevés, de azok is szűkek – főleg a belső 
részen, ahova a középső móló is benyúlik. A muringkötelek néha nem tar‑
tanak jól, nagyobb viharban – különösen ha az oldalirányból éri a hajókat 
– a szél és a komoly hullámzás miatt figyelni kell. A marina felszereltsége 
jó, a közelben boltot 2, piacot 3 is találunk.
 Ha nincs hely a marinában, a város nyugati oldalán van néhány kikötő‑
hely 4, ahol mediterrán módon, a horgonyt kidobva farral állhatunk a part‑
hoz. Ha már ez is tele van, próbálkozhatunk a nyugati mólóval 5; ezt gyak‑
ran kiránduló‑ vagy egyéb nagyhajók foglalják el, de arra is komoly esély 
van, hogy a kikötőőrök elküldenek minket – egy próbát mindenesetre meg‑
ér. További lehetőség a várostól keletre lévő népszerű (és fizetős) horgony‑
zóhely, a Luka‑öböl (42°57,2′N, 017°08,5′E) – ha itt kijutunk a partra, az óváros 
csak kb. 15 perc séta. A 12 méternél rövidebb hajók számára megoldás 
még Orebić (B332) kikötője, ahonnan 20 perc és néhány kuna a személykomp 
Korčulára (van, amelyik a nyugati mólónál, van amelyik a keleti oldalon, 
a „nagy” kompkikötő 6 mellett tesz le), vagy Lumbarda (B348) marinája (ám 
innen már valami szárazföldi közlekedési eszközt kell találnunk).
 Miután kikötöttünk, irány az óváros a Szárazföldi‑ 7 vagy a Vízi‑kapun 8 
keresztül; az előbbi fölött magasodó torony a 15. századi Revelin‑bástya. 
Ennek a tetejére is felsétálhatunk, a közbeeső emeleteken az ott be‑
rendezett kiállítást, fentről pedig a város, a Pelješac‑félsziget (B330) közel 
ezerméteres hegyeinek és a csatornának panorámáját szemlélhetjük. A 
Szárazföldi‑kaputól balra – már az óvároson belül – a jelenleg is használt 
városháza reneszánsz stílusú épületét és 1520‑ból származó árkádos tor‑
nácát, vele szemben a Szent‑Mihovil templomot látjuk. 

42°57,4′N, 017°08,3′E

G
 HHI: 100‑25, MK21, 22;
BA: 2712, 1574; IM: M26

Talán itt született Marco Polo
Korčula

Korčula (Curzola) törté‑
nelme igen eseménydús: 
a föníciaiak, görögök, ró‑
maiak, avarok, velenceiek, 
genovaiak után 1358‑tól 
magyar, majd egy rövid ide‑
ig raguzai, 1420‑tól pedig 
ismét velencei uralom alatt 
állt. 1797‑től előbb francia, 
majd 1815‑ben osztrák 
kézbe került. A Monarchia 
felbomlása után, 1921‑ig 
olasz fennhatóság alatt állt, 
azután került Jugoszláviá‑
hoz, majd Horvátországhoz.

LENT Holdkelte 
Korčulánál



Korčula | 345 

150 m

N

Trg Kralja Tomislava

Španićeva
Luke Depola

Dr. V. Foretića
Trg Sv. Marka

Rafa Amerija
Dr. D. Miroševića

Ismaelli
Giunio

Depolo

Don Pavla

Od teatra

Žitnica

Kalafata

Biskupije

M. Andrijića

J. Bani

Don Matijace

Kaporova

Sv
et

og
 R

ok
a

A.
 R

oz
an

ov
ića

Še
ta

liš
te

 P
et

ra
 K

an
av

el
ića

Dobrotvornosti

Rampada
Foša

Ob
ala

 D
r F

. T
uđ

man
a

Ko
rć

ul
an

sk
og

 S
ta

tu
ta

 1
21

4

Trg
Pomirenja

Put Sv. Nikole

Oba
la 

Vin
ka

 Pa
let

ina

Ob
ala

 Ko
rču

lan
sk

ih 
br

od
og

ra
dit

elj
a

Šetalište Frana Kršinića

Pod Fortecom

Kovački prolaz Polata 19. travnja 1921
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Marco Polo 
1254-ben legnagyobb valószínűség szerint Korčulán vagy Velencében született. Kereskedő, 
utazó, író volt, aki újra felfedezte Kínát Európa számára. Leghíresebb utazására 1271-ben 
indult apjával és nagybátyjával együtt. A mai Örményországon, Grúzián, Perzsián keresztül 
el is jutott Kublaj kán udvarába, ahol 1275-től tizenhét éven keresztül magas állami hiva-
talokat viselt. 1296-ban, 3 évnyi utazás után tért vissza Velencébe. 1298-ban Marco Polo 
egy felfegyverzett gályát irányított egy Genova elleni háborúban, de – éppen feltételezett 
szülővárosa, Korčula közelében – elfogták és egy évet töltött genovai fogságban. Ez idő alatt 
rabtársának, a pisai Rustichellónak mondta tollba kalandjait. A világ leírása, avagy Marco 

Polo utazásai című könyv nemsokára hatalmas népszerűségre tett szert Európában. A nagyközönség azonban nem vet-
te komolyan Polo emlékiratait, és a könyvet hamarosan az Il Milione („Az Egymillió”, utalva a feltételezett hazugságok 
számára) néven emlegették. Máig sokan tekintik szobatudósnak Marco Polot, szerintük művét perzsa krónikák alapján 
állította össze és sohasem járt Ázsiában. Bárhogy is legyen, tény, hogy saját korában a legjobb és legismertebb leírást 
adta az addig ismeretlen tájakról és kultúrákról. 1324-ben halt meg Velencében.



A Moreška 
Korčula hagyományos, valódi kardokkal vívott táncjá-
téka a jó és a rossz harcát eleveníti meg: a fehér (ámde 
valamiért vörösbe öltözött) és a (ruházata színében is) 
fekete király egy gyönyörű rabnő megszabadításáért 
és birtoklásáért küzdenek. A játék eredete spanyol, 
és egy időben az egész mediterrán-vidéken űzték; a 
szigeten aragóniai fogságból visszatérő korčulaiak 
honosították meg. Elnevezése (morešk=mór) is utal 
a spanyol-mór viszályokra, bár Európa keleti részén 
inkább a törökök fölötti győzelemre emlékeznek vele. 
A lüktető ritmusú kardcsattogásoktól hangos tánc 
mára Korčula első számú turistacsalogató látványos-
ságává lépett elő. Sok táncos gyermekkora óta készül 
arra, hogy felnőttként részt vegyen az előadáson. Tár-
sulatok alakultak, melyek Korčula és Horvátország 
határian kívül is bemutatkoztak. Hagyományosan 
július 29-én, Szent Tódor napján tartják a legnagyobb 
moreška-bemutatót, de a nyári főszezonban csütörtö-
könként is vannak előadások a Szárazföldi-kapunál, 
melyeket látványos felvonulás előz meg.
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 Az óváros szinte szabályos rácsot alkotó utcácskáin sétálva mindig 
nézzünk a lábunk elé – a sok száz éve koptatott kőlapok olykor csúszó‑
sak s a lépcsőfokokon sem lenne jó elbotlani: mert vízszintes utca itt ta‑
lán nincs is. Az utcák a Szent Márk térig emelkednek. Itt áll a Szt. Márk 
(Sv. Marko)‑katedrális 9 és a püspöki palota. Az 1301‑től épített, és a 
15. századra elkészült gótikus‑reneszánsz katedrális, melyben Tintoretto 
egy oltárképét is megcsodálhatjuk, Korčula egyik jelképe. A püspöki pa‑
lotában és a vele szemben álló épületben is múzeum a vár minket. A 
szűk utcákon – egyik sem szélesebb 2 méternél – továbbsétálva több ki‑
sebb‑nagyobb kápolnára bukkanunk.
 A tértől nem messze van Marco Polo szülőháza b. Hogy a világuta‑
zó valóban itt született‑e, vagy Velencében, pontosan nem deríthető ki. 
Származása szerint szinte bizonyos, hogy dalmát volt, és mivel egy De Polo 
nevű család is élt akkoriban a szigeten, így akár Korčula is lehetett a szü‑
lővárosa. Az viszont szinte teljesen biztos, hogy a szülőháza nem az volt, 
amit ma annak hívnak, s ahol múzeumot is berendeztek. A torony legfelső 
szintjéről viszont csodálatos kilátás nyílik a városra és a környező szigetek‑
re. Ha másért nem, ezért az élményért érdemes betérni ide.
 Ha az óvárost középen kettészelő utcán a főtérről a félsziget csúcsa 
felé sétálunk, eljutunk a városfalon körbefutó Filozófusok sétányáig. A vá‑
rosfal keleti oldalán van az autóparkoló; észak és nyugat felől pedig né‑
hány – strandolásra is csábító – szikla s a tenger.
  A sétányon több bástya is áll: a legnagyobb a Kneževa Kula vagy 
Nagy‑rektortorony c. Érdekessége, hogy régen ebben működött a városi 
vízgyűjtő ciszterna. Utána következik a Tengeri‑kapu tornya, majd a félbe‑
vágott Kanvelić‑torony d, a félsziget Pelješac felőli csúcsán pedig a város 
legtöbb néven előforduló – s ugyancsak félkör‑alaprajzú – bástyája e: 
említik Tiepolo, Zakerjan, Szt. Borbála néven is. 
Hívják bárhogyan, a kilátás miatt érdemes fel‑
mászni a tetején lévő kávézóba.
 A sétány bástyák közé eső részén boltok, 
kávézók, bárok, éttermek vannak – üljünk le az 
egyik asztalhoz, és figyeljük a sétány nyüzsgését!
 S ha már beteltünk az óvárossal és Korčula 
panorámáját is meg szeretnénk csodálni, sétál‑
junk fel az 1813‑ban, a város rövid ideig tartó 
angol megszállása alatt épült toronyhoz f, me‑
lyet építői Fort Wellingtonnak neveztek el. 

M ACI Marina Korčula 1 42°57,4′N, 017°08,3′E, 20260 Korčula, tel: 
+385 20 711 661, e-mail: m.korcula@aci-club.hr, web: www.aci-club.hr, VHF: 17, nyitva: 
egész évben. 159 kikötőhely, 16 parti tároló, szerviz, üzlet, étterem.
R Aborda g 20260 Korčula, tel: +385 20 716 746, nyitva: egész évben.
R Adio Mare h 20260 Korčula, Sv. Roka 2, tel: +385 20 711 253. Sok turista 
kedvence a boltíves mennyezet a hosszú faasztalok - na és persze a finom ételek.
R Gajeta i 20260 Korčula, Šetalište Petra Kanavelića, tel: +385 20 716 359, 
e-mail: suzana-lucin@net.hr, nyitva: H-V: 11-23. A parti sétány egyik étterme.
R Komin j 20260 Korčula, Don Iva Matijace, tel: +385 20 716 508, nyitva: H-V: 
18-24. Néhány asztal a kis utca lépcsőin.
P Orvos 20260 Korčula, Kalac bb, tel: +385 20 711 137.
Y Gyógyszertár 20260 Korčula, Trg kr. Tomislava bb, tel: +385 20 711 057.
I Turistainformáció 2260 Korčula, Obala Franje Tuđmana 4, tel: +385 20 
715 701, e-mail: tzg–korcule@du.t-com.hr, web: www.visitkorcula.net.
H Kikötőkapitányság 20260 Korčula, Obala Franje Tuđmana 1, tel: +385 
20 711 178.
U INA benzinkút 42°57,3′N, 017°08,9′E, 20260 Korčula, Dubrovačka cesta 
bb, tel: +385 20 711 017, web: www.ina.hr, nyitva: H-V: 6-22. Vízmélység: 3,5 m.

Mind a Kanvelić, mind a 
Zakerjan‑torony eredetileg 
kör alakú, a várost védel‑
mező bástyának épült. 
„Megcsonkításukra” a 19. 
században, a parti sétány 
építésekor került sor.

KÖZÉPEN A 
Szárazföldi‑kapu 
lépcsője
LENT Madártávlat‑
ból a város
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A püspökök nyaralóhelye volt
Korčula‑sziget (B340) keleti csúcsához közel Lumbarda mindig is a pihenést, 
kikapcsolódást szolgálta. A település a 16. századtól kezdve Korčula (B344) 
város egyházi és világi méltóságainak nyári rezidenciája volt; napjainkban 
pedig az 1200 fős lélekszámát nyaranta megsokszorozza az idelátogató 
turisták hada. A kisváros festői látványa, a kristálytiszta tenger, a védett 
kis öblök és az Adrián viszonylag ritka homokos tengerpart mindenkit rög‑
tön rabul ejt. Lumbarda az azonos nevű öböl mentén és körül terül el, vala‑
mint a dombság lejtőin. A lumbardai kikötő egy természetes, széltől védett 
öbölben fekszik. A marinától mindössze 200 méterre található a városka 
központja, üzletekkel, éttermekkel, szállodákkal. A marinába sokan csak 
akkor térnek be, ha a korčulai marinában már elfogytak a helyek, pedig a 
városért magáért is érdemes ide ellátogatni: sok szép, gótikus‑reneszánsz 
stílusban épült nyaralóházat találunk itt, a régészeti lelőhelyek pedig a te‑
lepülés régmúltjáról tanúskodnak.
 Lumbarda első ismert lakosai az illírek voltak, akiket a görög, majd 
római kolóniák követtek. A környéken termelt egyik jellegzetes szőlőfaj‑
ta a grk (=görög) neve is az első telepesekre utal. A jellegzetes vörösho‑
mok‑úton tegyünk egy kitérőt a szőlőskertekkel borított hegyre, ahol a sző‑
lőtőkék között áll a kora középkorban épült kis Sveti Kriz (Szent Kereszt) 
templom. Sétáljunk tovább a dombra épült központba, ahol a település 
legismertebb temploma, a Szt. Rókus (Sv. Rok)‑plébániatemplom áll. Az 
1560‑ben épült templomot az évszázadok során sokszor átépítették, utol‑
jára 1909‑ben. A portálszerű bejárat fölött áll a templom védőszentjének 
szobra. A homlokzaton egyszerű rózsaablakot láthatunk, az oromzaton pe‑
dig egy kis reneszánsz harangtornyot.
 A lumbardai mezőn és az öbölben középkori őrtornyok maradványait ta‑
láljuk. A nyaralók, villák közül a Vela Glavicában található Nobilo‑kastély, 
valamint Mala Glavicában a Cankin család kastélya.

42°55,5′N, 017°10,3′E

G
 HHI: 100‑25, MK21, 22;
BA: 2712, 1574; IM: M26

Lumbarda

200 m
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A lumbardai marina egyre 
népszerűbb a hajósok köré‑
ben – hamarosan bővíteni 
is fogják.

M Marina Lumbarda 1 42°55,5′N, 017°10,3′E, 20263 Lumbarda, tel: +385 20 712 489, e-mail: lucica-lumbarda@
du.t-com.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben. 115 kikötő, 20 parti tároló.
R Zure 20263 Lumbarda, Lumbarda 239, tel: +385 20 712 008, web: www.korcula.net/firme/zure.htm, nyitva: H–V: 18–24.
R Dušica 20263 Lumbarda, Lumbarda 205, tel: +385 20 712 330.
I Turistainformáció 20263 Lumbarda, tel: +385 20 712 005, e-mail: tz-lumbarda@du.t-com.hr, web: www.lumbarda.hr.
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A tizenhárom Elafit‑sziget legtöbbjén egyáltalán nincsenek autók; igaz, 
mára már szarvasok sem maradtak (ki tudja, voltak‑e valaha), hiába 
származik a szigetcsoport neve a szarvast jelentő görög elafos szóból. 
Helyettük természeti szépségeket, csodás öblöket, középkori várak és bás‑
tyák maradványait és a három lakott szigeten – Koločepen, Lopudon és 
Šipanon – kedves falvakat látunk, ha itt szállunk partra.
 Koločep (régi nevén Kalamota) Gornje Čelo településének öblé‑
ben 1 (42°40,8′N, 018°00,3′E) tudunk kikötni, ha a kirándulóhajóktól, a komp‑
tól és a helyi csónakoktól odaférünk a mólóhoz. Ellenkező esetben ma‑
rad az öböl 8 méteres vizében való horgonyozás. Olajligeteken keresztül 
kanyargó, mintegy húsz perces sétaút vezet a sziget másik kis falujához, 
Donje Čelohoz. Koločep a középkorban halászairól és korallszedőiről volt 
híres; a korallból készült tárgyakat, ékszereket a dubrovniki kereskedők 
Európa‑szerte árulták.
  Lopud‑szigeten (a rómaiak Lafotának hívták) az édesvizű forrásnak 
köszönhetően különösen dús növényzetet csodálhatunk meg. Az azonos 
nevű, s a szigeten egyetlen település szép parti sétányán kávézók, étter‑
mek, régi villák sorakoznak. Érdemes fölsétálni az öböl fölött 1457‑ben 
épült egykori Rektorpalotához. A zsúfolt kikötő miatt célszerű az öböl‑
ben 2 (42°41,4′N, 017°56,4′E) a horgonyzást választani (vízmélység 6 méter) és 
csónakkal kievezni a partra.
 Ha csak fürdeni akarunk megállni a szigeteknél, Lopud délkeleti olda‑
lán Šunj öblében 3 (42°40,7′N, 017°57,4′E) a strand előtt dobjunk horgonyt a 
7 méteres vízben. A strandnál napközben kis étterem működik.
 Šipanon Šipanska Luka 4 (42°43,7′N, 017°51,6′E) vagy Suđurađ 5 (42°42,6′N, 
017°54,9′E) falvaknál szállhatunk partra. A két települést kb. 1 órás sétaút 
köti össze. Ez az Elafit‑szigetek legnagyobbika, s Lopudhoz hasonlóan a 
természetes édesvízforrás miatt olíva‑, füge‑ és mandulafákban gazdag. 
Ugyanilyen gazdag templomokban is: egykor mintegy 30 állt a szigeten, kö‑
zülük néhányból mára már csak egy‑egy fal maradt. Šipanska Luka mólója 
kicsi, ha nem találunk helyet, az öböl 6 méteres vizében horgonyozhatunk. 
Suđurađ kikötője az előbbinél is kisebb; a hajó‑ és kompforgalom viszont 
nagy és a kompok erős hullámzást keltenek, ami a 3 méteres víz miatt a 
nagyobb hajókra veszélyes lehet. A faluban üzlet és sok étterem van.
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Az Elafit ‑szigetek a 15. szá‑
zadban élték virágkorukat. 
A Raguzai köztársasághoz 
tartozó szigeteket akkoriban 
két rektor igazgatta, s ekkor 
épült a középkori épületek, 
templomok, kápolnák nagy 
része. Az 1500‑as években 
aztán templomok helyett 
erődöket építettek (a képen 
a Suđurađ kikötőjét védő 
bástya), de végül ezek sem 
óvták meg az itt lakókat a 
törökök támadásaitól, akik 
végigrombolták és kifosztot‑
ták a szigeteket.

42°41,4′N, 017°54,5′E

G
 HHI: 100‑27, MK25; 
BA: 1580; IM: M26

A szarvasok szigetei
Elafit‑szigetek
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42°46,3′N, 017°32,8′E

G
 HHI: 100‑27, MK24, 25;
BA: 1580; IM: M26, M27

Mljet szigete
Odüsszeusz is járt erre?
Több legendát is ismerünk, mely kapcsán megoszlanak a vélemények, 
hogy abban Mljet szigete vagy Málta szerepel‑e: mind Málta, mind Mljet 
magáénak vallja Kalüpszót, a görög mitológia gyönyörű nimfáját és a bar‑
langját, ahol Odüsszeusz hét évet töltött. Ugyanígy van a két sziget Pál 
apostollal is, aki i. sz. 58‑ban, Rómába tartó útja során hajótörést szenve‑
dett egy szigeten – mely akár Mljet is lehetett.
 Bárhogyan is volt, Mljet ma a horvát Adria talán legzöldebb szigete; kö‑
zel háromnegyedét dús, buja zöld növénytakaró borítja – fenyőfélékben, 
tölgyerdőkben, babér‑ és mirtuszligetekben gyönyörködhetünk.
 Bár rendszeres kompjárat köti össze a Pelješac‑félszigettel (B330) és 
Dubrovnikkal (B354) is, és a hajósoknak is kedvelt célpontja, zsúfoltnak még‑
sem nevezhető. A szigeten sem nagyobb település, sem marina nincs, 
kikötni vagy horgonyozni elsősorban a néhány házból álló kis falvaknál, 
az öblök partján álló éttermeknél tudunk – ilyenből a sziget északi partja 
mentén többet is találunk. A déli oldalon azonban ne számítsunk kikötő‑
helyre vagy (a keleti szigetcsúcs kivételével) jó horgonyzóöblökre.
 A sziget leggyakrabban látogatott, nyugati része a Mljeti Nemzeti Park, 
Polače és Pomena környéke (B352) 1.
 Sobra öble 2 (42°44,3′N, 017°35,9′E) a horgonyzáshoz túlságosan mély, de 
a nyugati oldalon az étteremnél muringos kikötőhelyek találhatók áram‑
csatlakozással; az öböl másik végében benzinkút van. A városka a sziget 
idegenforgalmi és közlekedési központja.
 Prožura öblét 3 (42°43,9′N, 017°38,9′E) a bejáratánál álló kis sziget teszi vé‑
detté és nehezen észrevehetővé. Itt két étterem vár minket, bójákkal és 
kis mólóval.
 Okuklje öble 4 (42°43,6′N, 017°40,3′E) már körbeépült éttermekkel, itt egy kis 
bolt is van. Az öböl déli oldala zátonyos, azt ne közelítsük meg; az északi 
és északnyugati partnál néhány muringos kikötőhely, az öböl közepén pe‑
dig kikötőbóják vannak, ahol néha díjat szednek.
 A sziget délkeleti csúcsánál van a Saplunara‑öböl 5 (42°41,8′N, 017°44,3′E), 
a parton itt is találunk éttermet és kis boltot. Az öböl északi partja sekély, 
homokos strand, ezért a bójáknál jobban ne közelítsük meg a partot; de 
előttük 5‑10 méter mély vízben horgonyozhatunk. Az öböl keleti partja és a 
tőle keletre eső félsziget lezárt katonai terület, azt kerüljük el.
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Mljet szigetén egykor renge‑
teg mérges kígyó élt. A 20. 
század elején mongúzokat 
telepítettek a szigetre, ame‑
lyek hamar elszaporodtak 
és a kígyók nagy részét is 
kiirtották.



Kalüpszó nimfánál
„Végre midőn odaért már arra a messzi szigetre,
ott a sötétlila tengerből a mezőre kilépett
és ment, mígnem a nagy barlanghoz elért, hol a nimfa
élt, az a szépfonatú; s őt otthon lelte lakában.
Tűzhelye nagy lánggal lobogott, és szerte szigetjén
cédrusok és hasadó tujafák jóillata szállott,
míg égtek; s bent szép hangján danolászva a nimfa
járt a szövőszéknél és szőtt, vesszője arany volt.
Kétoldalt viruló erdő állt sűrün a barlang
mellett, nyárfa meg égerfa s jóillatu ciprus,
rajta a szárnyaikat táró madarak raja fészkelt,
ölyvek meg baglyok s közelükben a tengeri varjak,
nyelvüket öltögetők, mik a víz közelébe sürögnek.
Mélyölü barlangjának előtte, körül, buja széles
szőlőtőke virult, gyönyörű fürtök boritották.
Tisztafehérvizü forrás négy folyt sorban előtte,
jó közel egymáshoz, s kanyarogva, ez erre, az arra.
Körben a zsenge mezők violával, petrezselyemmel
tarkállottak. A nemmúló is, e földre vetődve,
elbámul s látványa felett örvend a szivében.”
(Homérosz: Odüsszeia; Devecseri Gábor fordítása)
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Éttermek, sóstavak, kolostor
Polače és Pomena
A két kis települést Mljet (B350) szigetének nyugati csúcsánál, a Nemzeti 
Park területén találjuk. Pomenát a Pomeštak‑sziget védi a nyílt tenger felől, 
Polače pedig egy amúgy is védett öböl partján fekszik; nevét a közelében 
található, 5. század körül emelt palotáról kapta, melynek romjai ma is lát‑
hatók. Komoly marinát, nagy kikötőket ne keressünk itt, a két kis falu még‑
is népszerű úticél a hajósok között.
 Pomenában 1 (42°47,4′N, 017°20,7′E) és Polačeban 2 (42°47,3′N, 017°22,7′E) is ét‑
termek előtt tudunk kikötni. A muringért, vízért, áramért csak azzal kell 
fizetnünk, hogy az adott étteremben vacsorázunk. Zuhanyzó egyik helyen 
sincs és általában a mellékhelyiséget is csak az étterem nyitvatartási ideje 
alatt használhatjuk. Kárpótlásul a pomenai parti sétány közepén a beton‑
teknőben megnézhetjük leendő vacsoránkat, feltéve, hogy az hal, rák, ne‑
tán kagyló lesz. 
 Ha Pomenában nem szeretnénk a kikötéssel egyszerre a vacsorázó‑
helyet is kiválasztani, a szálloda 3 elé is odaállhatunk, itt azonban fizetni 
kell. Sem vacsorázni, sem fizetni nem kell, ha a kis sziget közelében hor‑
gonyzunk 4 (42°47,4′N, 017°20,6′E), itt célszerű egy farkötelet kivinni a szigetre; 
ugyanígy Polačeban is választhatjuk a horgonyzást (5‑10 méteres vízben). 
Mindkét helyen kis boltot, pékséget is találunk.
 Pomenától néhány perc, de Polačetól is csak 2‑3 kilométernyi sétaút 
a két sóstó, melyeket szűk csatorna köt össze 5. Érdemes rászánni az 
időt és egy nagyot sétálni a tó körül, turistahajóval átmenni a kis szigetre, 
megnézni a Szűz Mária (Sv. Marija)‑kolostort 6. Ha a séta helyett gyorsabb 

A két sóstó
A két sóstó – melyek a Malo és Veliko jezero, azaz 
Kis- és Nagy-tó neveket viselik – a Mljeti Nemzeti 
Park legfontosabb látványosságai. A nagyobbik tavat 
közel ezerkétszáz méter hosszú csatorna köti össze a 
tengerrel – ha nagyon szigorúan nézzük, akkor nem is 
tavakról, hanem szűk bejáratú 9 tengeröblökről van 
szó; ide azonban saját hajóval nem jöhetünk be (egy-
részt tilos, másrészt a csatorna zátonyos). A csatorna 
áramlásának iránya jól mutatja az árapály 6 óránkénti 
változását – ennek hasznosítására épült a vízimalom. 
A Nagy és a Kis tavat összekötő csatorna fölött kőhíd 
húzódik, így a két tavat megkerülő, mintegy 9 kilométe-
res majdnem-körsétát ezen keresztül le lehet rövidíteni. 
A tavak legnagyobb mélysége 29,5 illetve 45 méter. A 
Sv. Marija-szigeten a 12. században építették a bencés 
kolostort. A bencések a tavakhoz vezető csatornákon is 
dolgoztak, ők szélesítették ki őket; korábban a tenger 
és a tavak között csak föld alatti csatornák húzódtak. A 
16-17. század kalóztámadásai és egyéb háborúskodá-
sai alatt a kolostor falait megerősítették, mellé újabb 
tornyot emeltek. Az 1800-as évek elején Napóleon 
megszüntette a kolostort, ezután a könyvtár gazdag és 
értékes gyűjteményét is széthordták. Ma éttermet és 
múzeumot találunk az épületben.

42°47,3′N, 017°22,7′E

G
 HHI: 100‑27, MK24; 
BA: 1580; IM: M26, M27

KÖZÉPEN Kilátás 
a tavakra a hegy‑
tetőről
LENT A bőség 
zavara – merre 
induljunk a két 
tavat összekötő 
hídtól?
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és kalandosabb túrára vágyunk, kerékpárt vagy 
kajakot is bérelhetünk. Végezetül pedig mász‑
szunk föl a közel 150 méter magas dombra 7, 
ahonnan megcsodálhatjuk a két tavat, a sziget 
nagy részét, s ellátunk egészen Korčuláig (B340), 
Lastovóig (B336) is.
 Ha Pomenába észak felől érkezünk, vagy on‑
nan északnak indulunk tovább, átmehetünk a 
Pomeštak és Mljet közötti szűk csatornán, de 
figyeljünk a déli oldalon levő sziklákra és a kis 
szigethez közelebb húzódva keljünk át. Polače 
felé hajózva pedig figyeljünk az öböl bejáratának 
nyugati oldalán lévő zátonyra.
 Polačeban járva ne hagyjunk ki egy különös élményt: hajózzunk végig 
a Mljet és Kobrava‑sziget közötti kanyargós csatornán 8 és egy ideig el 
fogunk feledkezni arról, hogy az Adrián, vagy egyáltalán a tengeren hajó‑
zunk. Szokatlanul zöld domboldalak között haladunk s szinte már azt vár‑
juk, hogy szembejöjjön egy uszály vagy meglássuk a folyami jelzéseket. A 
csatornában egy kis étterem előtt is kiköthetünk, majd a fehér világítóto‑
ronynál jutunk ki a Mljet és Pelješac (B330) közötti csatornába.
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A legismertebb tengerparti város
42°40,2′N, 018°07,3′E

G
 HHI: 100‑27, 28, MK26;
BA: 1580; IM: M26, M27

Ha a Horvátországról szóló kiadványokban legtöbbet szereplő fotót keres‑
nénk, valószínűleg a Dubrovnik óvárosáról kelet felől, a hegyoldalból ké‑
szült kép lenne a győztes. A páratlan épségben megmaradt, vastag falak‑
kal körbevett óváros valóban különlegesen szép a magasból; de ugyanúgy 
lenyűgöző látványt nyújt, ha hajóval közelítjük, vagy a szűk utcákon, lép‑
csőkön sétálunk. Nem véletlen, hogy a teljes óváros a világörökség része.
 Dubrovnik neve csak 1918 óta ez, korábban Raguzának hívták. Az 
Epidauroszból – mai nevén Cavtat (B358) – idemenekült görögök alapították 
a települést, mely a Bizánci Birodalom részeként a 12. századra jelentős 
kereskedelmi központ lett. 1205‑ben velencei kézre került, közigazgatása 
is velencei mintára épült fel: a hatalom fő birtokosa a dózse helytartója, a 
rektor volt, a várost a szenátus mellett a Kis és a Nagy Tanács irányította.
 Miután 1358‑ban Nagy Lajos legyőzte a velenceieket, a Raguzai 
Köztársaság a környező területek bekebelezésével folyamatosan nőtt: bir‑
tokai a Pelješac‑félszigettől (B330) a Kotori‑öbölig terjedtek. A török hódítást 
kereskedelmi megállapodással vészelték át: évi 12 500 dukát fizetésével 
megváltották szabadságukat és a kereskedelmi utak használati jogát, így 
Raguza tovább virágzott – hajóinak száma a velencei flottával vetekedett. 
1667‑ben azonban egy hatalmas földrengés elpusztította az óváros és la‑
kosainak nagy részét. Az újjáépítés felemésztette a város vagyonát, előbb 
osztrák, majd francia, végül ismét osztrák kézre került, s Raguza hajdani 
fénye és hatalma szinte semmivé lett. A közelmúlt történelmébe a jugo‑
szláv háború során vonult be ismét, amikor a szerb csapatok hosszan ost‑

romolták, komoly károkat okozva a városban.
 Jachttal érkezve az óvárost csupán a ha‑
jóról csodálhatjuk meg, a városi kikötőben 1 
ugyanis a kirándulóhajókon és a helyi csóna‑
kokon kívül másnak nincs hely. Gruž városrész 
öblében – ahol a hatalmas utasszállítók is ki‑
kötnek – ugyan van egy kisebb marina 2, ám 
az öböl és a környező utak nagy forgalma és a 
kikötő rossz felszereltsége miatt célszerű az 
óvárostól messzebb eső, páratlan környezetben 
fekvő ACI Marinát választani 3. A közigazga‑
tásilag Komolac falucskához tartozó marina a 
Dubrovačka‑folyó torkolatában van; megközelíté‑
séhez át kell hajóznunk Dubrovnik újkori jelké‑
pe, a Franjo Tuđman‑híd alatt. A marina érdekes‑
sége, hogy a területén egy régi nemesi nyaraló, a 
Sorkočević‑palota áll.
 Bár a marinát magát és környékét is érdemes 
fölfedezni – ha időnk van, kapaszkodjunk fel a 
marinával szemben lévő templomhoz –, elsődle‑
ges úticélunk az óváros. A marinától taxival vagy 
busszal mehetünk – az 1, 1A vagy 1B buszjárat 
az óvárosi séták leggyakoribb kiindulópontjához, 
a Pile‑kapuig 4 visz. A kapu, melyhez a várárok 
fölött húzódó háromívű kőhíd vezet, mai formá‑
ját 1537‑ben nyerte el. A kapubástyán Dubrovnik 
védőszentje, Szent Balázs szobra áll, kezében a 
várost ábrázoló makett. A kapun belépve belül 

Dubrovnik

KÖZÉPEN A városi 
kikötő a víz felől
LENT Az óváros és 
a kikötő – nem 
a megszokott 
szögből
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balra találjuk a feljáratot a városfalra: érdemes 
rászánni a belépődíjat és körbejárni a 25 méter 
magas, helyenként 6 méter vastag falak tetején 
– a teljes séta közel 2 kilométer. 
 Az erődrendszert a 8. században kezdték 
építeni és a 15. században a törökök elleni vé‑
dekezésül erősítették meg. A védművek része 
– a falakon lévő számos torony és bástya mel‑
lett – a különálló Lovrijenac (Lőrinc)‑erőd 5, 
a Revelin‑erőd 6, valamint a kikötőt két oldal‑
ról őrző Szt. Lukács‑ 7 és Szt. János‑erőd 8. 
Utóbbiban ma akvárium és hajózási múzeum működik. A városfal legma‑
gasabb pontja az 1464‑ben épült Minčeta‑bástya 9, a šibeniki (B264) temp‑
lomépítő, Jurij Dalmatinac műve. Tetejéről megcsodálhatjuk Dubrovnik tor‑
nyait, piros háztetőit, távolabb pedig Lokrum zöld szigetét a.
 Térjünk vissza a Pile‑kapuhoz és kezdjük meg az óvárosi utcák felfede‑
zését! Rögtön a kapu előtti téren áll a tizenhatszögű Nagy Onofrio‑kút b, 
különböző állat‑ és emberfej‑vízkököpőkkel. 1438‑ban alkotta őket Onofria 
della Cava nápolyi kőfaragó‑mester. A kúttal szemben áll a Sveti Spas 
(Szent Megváltó)‑templom c, melyet az 1520‑as földrengés után az áldo‑
zatok tiszteletére építettek közadakozásból. A legenda szerint a raguzai 
anyák anyatejüket keverték a habarcsba, hogy az minél ellenállóbb legyen. 
Mellette áll a ferences kolostor, templom és múzeum d, melynek építése 
1317‑ben kezdődött és a teljes 14. századon át tartott. Különösen szép 
az épületegyüttes legrégibb része, a kolostor kerengője és udvara, hatvan 
tagból álló oszlopsorával. Az épületben ma patika működik; érdekesség, 
hogy a ferencesek már a 14. században közgyógyszertárat nyitottak itt.
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 Hátunk mögött a Pile‑kapuval, induljunk el Dubrovnik főutcáján e, 
a Placán vagy Stradunon (előbbi név a latinból, utóbbi az olaszból szár‑
mazik). Korábban itt patak csordogált, melynek medrét a 12. század‑
ban töltötték föl. Az utca folytatása a város főtere, a Luža, közepén a 
Roland‑oszloppal f, mely a középkortól kezdve a város függetlenségének 
jelképe volt. A lovagszobor alkarjának hossza a környék egyik korabeli fon‑
tos mértékegységét, a dubrovniki rőföt adta meg. 
 A főtér minden épülete kínál látnivalót: észak felől áll a részben góti‑
kus, részben reneszánsz stílusban épült Sponza‑palota g, mely vámhiva‑
tal, pénzverde és gabonaraktár is volt; ma kiállító‑ és hangversenyterem. 
A Stradunnal szemben áll a palotával egybeépült harangtorony, rajta a na‑
pot formázó órával, mely alatt az órák római‑, a percek arab számokkal 
is megjelennek; az 1506‑ból származó harangot kalapácsos bronzember‑
kék kongatják. Az óratorony mellett az egykori gabonaraktár h épülete áll, 
előtte az 1438‑as építésű kis Onofrio‑kút, majd a Városháza i következik, 
amely a Nagy Tanács leégett palotája helyén épült 1864‑ben.
 A gótikus Rektorpalotát j eredetileg 1441‑ben építették, de a várost 
névlegesen kormányzó rektor hivatala mellett többek között börtön, fegy‑
verraktár és lőportároló is működött benne. Ez utóbbi miatt kétszer is rob‑
banás rázta meg, mely során előbb teljesen romba dőlt, majd az Onofrio 
della Cava által újjáépített palota is súlyosan megrongálódott. A gótikus 
épületet a reneszánsz mester, Michelozzi állította helyre, ez az oka az épü‑
leten látható – s Dubrovnikban nem szokatlan – stíluskeveredésnek. A pa‑
lotában ma múzeum működik. 
 A főtér nyugati oldalán nézzük meg a Szt. Balázs‑templomot q§, esetleg 
vásároljunk be a közeli piacon q', majd induljunk el a városi kikötő felé. 
Menet közben jobb oldalt látjuk a Miasszonyunk‑dóm q" barokk épületét; 

N

1 km 1 nm LOKRUM

ć - 0230
Ć - 0198
č - 0232
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A ferences kolostor 
kerengője nyitott, hatos 
ikerablakokból áll, a pillérek 
oszlopfőin faragott növény‑ 
és állatmotívumokkal.



Dubrovnik | 357 

az 1667‑es földrengés előtt is katedrális állt itt, de akkor az romba dőlt. A 
mostani épületet ennek a helyén emelték 1672–1713 között. A templom 
kincstárában őrzik a Szt. Balázs ereklyéket – a védőszent kar‑ és lábszár‑
csontjait valamint koponyájának egy darabját is.
 A Kikötői kapun q+ kilépve sétáljunk végig a nyüzsgő kikötőn, vagy ül‑
jünk le valamelyik kávéház teraszán bámészkodni. Innen indulnak a hajók 
a közeli Lokrum‑szigetre is (ahol saját hajóval nem köthetünk ki) – a hajó‑
jegy egyben belépő is a természetvédelmi területre.
 Városnéző sétánkat folytassuk a óváros északkeleti csücskében, a 
Ploče‑kapu q! közelében: a dominikánus kolostor és templomegyüttes q% 
eredetileg a városfalon kívülre épült, falai ezért erősnek és magasnak, ám 
dísztelennek készültek. Annál szebb a kolostor árkádos kerengője és me‑
diterrán növényekkel teli udvara; ide mindenképp térjünk be!
 Dubrovnikot nem lehet egyetlen alkalommal bejárni – ha minden temp‑
lomát, múzeumát meg is néztük, mindig találunk egy‑egy utcát, teret, ká‑
vézót, melyet csak legközelebbi látogatásunkkor fedezhetünk fel.

M ACI Marina Dubrovnik 3 42°40,2′N, 018°07,3′E, 20236 Mokošica, tel: +385 20 455 020, e-mail: m.dubrovnik@
aci-club.hr, web: www.aci-club.hr, VHF: 17, nyitva: egész évben, ár: 61 / 73 EUR. 425 kikötő, 140 parti tároló.
P Orvos 20000 Dubrovnik, Ante Starčevića 1, tel: +385 20 416 866.
Y Gyógyszertár 20000 Dubrovnik, Placa 5, tel: +385 20 323 882.
I Turistainformáció 20000 Dubrovnik, Brsalje 5, tel: +385 20 312 011, e-mail: ured.pile@tzdubrovnik.hr, web: www.
tzdubrovnik.hr
H Kikötőkapitányságok 20000 Dubrovnik,Obala Stjepana Radića37, tel: +385 20 418 988; 20000 Dubrovnik Ribarnica 
1, tel: +385 20 321 234; 20236 Mokošica, Komolac bb, tel: +385 20 452 421.
U Benzinkutak q/ 42°40,3′N, 018°07,5′E, 20236 Dubrovnik, Komolac marina bb, tel: +385 20 454 142, nyitva: H–P: 7–13 
Sz–V: zárva. q= 42°39,5′N, 018°04,8′E, 20000 Dubrovnik, Ivana Zajca 2, tel: +385 20 438 538, web: www.ina.hr, nyitva: H–P: 7–19 
Sz–V: 7–13. 

A legenda szerint a keresz‑
tes hadjáratból hazafelé 
tartó Oroszlánszívű Richárd 
Lokrum partjai közelében 
szenvedett hajótörést 
1192‑ben. Hálából azért, 
mert a helyiek kimentették 
őket, Richárd pénzt 
adományozott a városnak, 
hogy katedrálist építsenek 
belőle. A régészeti ásatások 
igazolják a legendát, 
mert a 12–13. századból 
származó falmaradványokat 
találtak a mai dóm helyén. 
A román stílusban épült 
templomot a későbbi föld‑
rengés pusztította el, ennek 
helyén építették a ma is álló 
bazilikát.

LENT Kilátás a 
városfalról
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A legdélebbi kikötő
Cavtat

42°34,9′N, 018°13,0′E

G
 HHI: 100‑28, MK26; 
BA: 1580; IM: M26, M27

Cavtat horvátországi hajós barangolásaink legdélebbi kikötője, csak 
Palagruža (B360) szigete van nála délebbre. Ha Montenegró felé hajózunk 
tovább, a kijelentkezés miatt mindenképpen meg kell állnunk itt; a 
vámkikötő április 1. és október 31. között működik; egyéb időszakban 
Dubrovnik (B354) a legközelebbi határátkelőhely.
 Ahány népcsoport uralta, annyi nevet adott neki: a görögök (a 
Peloponnézosz‑félszigeten fekvő városukhoz hasonlóan) Epidaurosznak 
hívták, amelyet a rómaiak később Epidauronra latinosítottak. Közben az 
illírek Zaptalnak nevezték. Ezután sokáig névre sem volt szüksége, mert 
előbb egy földrengés, majd az avarok és a szlávok rombolták le; lakóik a 
7. században a mai Dubrovnikba menekültek. A 15. században kezdett 
újra benépesedni, Ragusa‑Vecchia (azaz Régi Raguza) néven építették 
újjá. Mai nevére több lehetséges magyarázat is van, ezek közül csak kettő: 
vagy a Civitas Vectus (régi város) latin névből alakult ki, esetleg az óhorvát 
captiti (virágozni) szóból ered.
 A városka ma a dubrovnikiak kedvelt kirándulóhelye, menetrendszerű‑
en járnak ide a hajók, mellyel persze turisták is nagy számban jönnek.
 Cavtat megközelítésekor figyeljünk a várostól északnyugatra és nyu‑
gatra lévő zátonyokra, kis szigetekre – ezek a szektoros fény zöld és 
vörös részébe esnek – valamint az öböl bejáratánál lévő izolált veszély‑
bójára. A biztonságos megközelítés irányát a fehér fény jelzi. Muringos 
kikötőhelyek az öböl keleti oldalán, a rakpartnál 1 vannak. Itt van a kö‑
zelben a kikötőkapitányság 2 is, ha a határátlépést szeretnénk intézni. 

A kotori öböl
Bár könyvünk az Adria horvátországi részeit mutatja 
be, álljon itt néhány sor az egyik legszebb montenegrói 
partszakaszról Verne Gyula Sándor Mátyásából:
„Nincs érdekesebb pontja Európának, de talán az egész 
Óvilágnak, mint ez a hegyrajzi és vízrajzi tájegység, 
amelyet Cattarói-öböl néven ismerünk. Cattaro nem 
valami folyó, amint hihetnénk: város, püspöki székhely, 
amelyet egy kerület fővárosává tettek meg. A torkolata 
hat egymás mellett fekvő öbölből áll, az öblöket ösz-
szekötő szűk csatornákat hat óra alatt lehet csónakkal 
bejárni. Megkerülték az Ostro földnyelvet, elhaladtak a 
Castel-Nuovo előtt, két város és két kápolna látványá-
ban gyönyörködtek, Stolivo és Perusto előtt suhantak 
el, az utóbbi híres zarándokhely, Risano előtt, ahol a 
dalmát viselet már a törökkel és az albánnal kevere-
dik, és így hasították a vizet tóról tóra az utolsó öböIig, 
amelynek sarkában épült Cattaro. Az öbölből nézve úgy 
látszik, hogy Cattaro városa a Norri-hegyben képződött 
üregben épült. Első házai a tengertől elhódított rakpar-
tot szegélyezik, annak a kis tónak a sarkában, amelynek 
kiszögellése a hegytömegbe nyúlik. Ebben a tölcsér ala-
kú kikötőben, amelyet a ragyogó napsütésben szép fák 
s a háttérben zöld hegyoldalak öveznek, főként a Lloyd 
gőzösei és a nagy part menti hajók kötnek ki.”

KÖZÉPEN 
 A ferences kolos‑
tor temploma
LENT Az öböl

Cavtat környékén – kizáró‑
lag szervezett formában, 
engedéllyel – két ókori hajó 
roncsait is megcsodál‑
hatják a búvárok. A hajók 
hatalmas cserépedények‑
ben feltehetőleg bort 
szállítottak.
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Horgonyzóhelyeket a délnyugati részen 3, vagy 
a félsziget másik oldalán, a Tiha‑öbölben 4 ta‑
lálunk. A partközelben itt kicsi a vízmélység; bár 
a helyi csónakok miatt valószínűleg esélyünk 
sincs a megközelítésére.
 Közvetlen a kikötő közelében van a város 
főtere 5 a piaccal és két nevezetes épület‑
tel: a 15. századi Szt. Miklós‑templommal és a 
Rektorpalotával. Ez utóbbiban kapott helyet a 
Baltazar Bogišić által alapított könyvtár, mely ma 
Horvátország legértékesebb könyvgyűjteménye.
 A közelben láthatunk még egy kis darabot a városfalból; a védműveket 
a 19. század végén bontották le. Sétáljunk végig a parton a ferences ko‑
lostorig 6 s utána kapaszkodjunk föl a dombra, a temetőig. A páratlan 
kilátás és nyugalom mellett itt találjuk a Cavtatban élt Račić család ma‑
uzóleumát, melyet leghíresebb horvát szobrász, Ivan Meštrović alkotott 
1923‑ban, brači mészkőből.

R Pacific 7 20210 Cavtat, Obala A. Starčevića 13, tel: +385 20 478 473, e-mail: restaurant.pacific@gmail.com, web: www.
restaurant-pacific.com, nyitva: H-V: 12-24. Hangulatos étterem a kikötőtől pár lépésre.
R Dalmacija 8 20210 Cavtat, Trumbićev put 9, tel: +385 20 478 018, e-mail: info@villa-pattera.hr, web: www.villa-pattiera.hr, 
nyitva: H-V: 07-24. Egy szálloda étterme, kilátással az öbölre.
R Ivan 9 20210 Cavtat, Tiha 5, tel: +385 20 478 485, web: www.advance.hr/restoran-ivan.
Y Gyógyszertár 20210 Cavtat, Trumbićev put 2, tel: +385 20 478 261.
P Orvos 20210 Cavtat, Put od Cavtata, tel: +385 20 478 001.
I Turistainformáció 20210 Konavle, Bogišićeva tiha 3, tel: +385 20 479 025, e-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr, web: 
www.tzcavtat-konavle.hr, nyitva: H-V: 8-15.
H Kikötőkapitányság 20210 Cavtat, Obala Ante Starčevića 10, tel: +385 20 478 065.
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Sziget az Adria kellős közepén
42°23,4′N, 016°15,7′E

G
 HHI: 100‑23, 24, MK29; 
BA: 196

Palagruža
Palagruža a legek szigete: ez a horvát kontinentális partoktól legtávolabb‑
ra eső sziget; itt van az Adria legmagasabb, legmesszebbről látszó világító‑
tornya; s a sziget körüli tengerrészt tartják Horvátország halban leggazda‑
gabb vidékének. És majdnem ez Horvátország legdélebbi pontja is: csak a 
tőle 3,5 mérföldre kelet felé lévő Galijula‑sziget előzi meg kb. 5 ívperccel.
 A mintegy másfél kilométer hosszú és néhány száz méter széles szi‑
get végtelen csöndjét a szél zúgása, a szinte állandó hullámverés, a sirá‑
lyok vijjogása és a kis – olykor már lélekvesztő méretű – halászcsónakok 
motorzaja veri fel. S persze az odatévedő embereké – a kutatások szerint 
immár több ezer éve. Palagruža régészeti lelőhelyein athéni mesterektől 
származó kerámiatárgyak maradványai kerültek elő az i.e. 6. századból. A 
középkorban III. Sándor pápa is járt a szigeten; 1777‑ben a sziget egyik kis 
fennsíkján szolgálták fel a vacsoráját, majd innen folytatta útját Zadar (B230) 
és Velence felé. A fennsíkot azóta is a Pápa mezejének hívják.
 S az sem véletlen, hogy a halászok olyan csónakokkal is eljönnek ide, 
amelyekkel a legtöbben száz méterre sem mernénk eltávolodni a part‑
tól: egészen a 20. század elejéig élt ugyanis egy szokás a több mint 35 
mérföldre levő Vis‑sziget (B322) halászai körében. Komiža (B326) jellegzetes 
halászhajói, a falkušák tulajdonosai egész napos homárvadászatra kere‑
kedtek fel s a sziget környéki vizeken nemritkán több száz kishajó is ver‑
sengett, melyikük fogja ki estig a legtöbb homárt és szardíniát. 
 A világítótorony különösen fontos az adriai nagyhajóforgalomban: a szi‑
gettől nyugatra húzódik az Észak‑Adria – Rijeka (B154), Trieszt, Velence kikö‑
tői – felé vezető nemzetközi hajózóút. A 90 méter magasan álló, részben 
helyi, részben Brač‑szigetről (B294) származó mészkőből 1875‑ben épült to‑
rony fénye 110 méter magasban, 17,5 másodpercenként villan fel s már 
24 mérföld távolságból irányt mutat a hajósoknak. 
 S ha Vis (B324), Lastovo (B336), Korčula (B340) vagy Mljet (B350) 
szigetéről, vagy netán Dubrovnikból (B354) indulva, a horvát felségvizek ha‑
tárait megközelítve, olykor át‑átlépve végül elérjük célunkat – mely köze‑
lebb van az olasz partokhoz, mint a horvátokhoz – a kikötést nem, csak a 
horgonyzást választhatjuk: a toronytól délkeletre eső kis öbölben, legalább 
15 m‑es vízmélységben 1 (42°23,4′N, 016°15,7′E). A hullámzás még kis szélnél is 
erős, de ha sikerül biztonságban horgonyt vetnünk, érdemes partra száll‑

Diomédész szigete
A görög mitológia szerint a trójai háborúban a hős Diomédész vezette a leg-
erősebb hajóhadat s a falóba rejtőzve az elsők közt tört be a városba. Bátor-
sága legendás volt, számos dicső tettet vitt végbe: Hektórt, a trójai királyfit is 
kihívta párviadalra s csaknem legyőzte; ellenfelének csak isteni segítséggel 
sikerült megmenekülnie. A harcban a hadak istenét, Arészt is megfutamo-
dásra kényszerítette. Egyik legismertebb tette volt, amikor Odüsszeusszal 
együtt belopózott a trójai várba, s ellopta a várost védő szent ereklyét, a 
Palladiumot. A trójai háborúban Aphroditét is véletlenül megsebezte, amiért 
a szépség istennője bosszút esküdött: felesége hűtlen lett hozzá és argoszi 
trónját is elvesztette Diomédész. Ezután elhagyta hazáját és az Adria felé vet-

te az irányt, ahol az ottani illír népekkel csatározott s végül alulmaradt velük szemben. 
A hagyomány úgy tartja, hogy halála után a hőst Palagružán temették el. Zeusz tudomást szerezvén Diomédész és 
társai haláláról, madarakká változtatta az illír ellenfelek lelkét, akik ma is ott keringenek a trójai hős vélt sírja felett.

Palagruža környéke 
igazi búvárparadicsom: 
lemerülve számos olyan 
halfajtát is megpillantha‑
tunk errefelé, amelyek az 
Adria egyéb helyein szinte 
sohasem fordulnak elő. 
Ilyen például a muréna, 
amely főleg víz alatti 
barlangok közelében él, de 
könnyen rábukkanhatunk 
egy‑egy homártelepre, vagy 
az adriai barrakúdának 
is nevezett, másutt igen 
ritka fajra. A Palagružától 
kb. 3,5 mérföldre délre 
levő kis Galijula‑sziget 
egyik öblében pedig egy 
elsüllyedt gőzhajó roncsait 
láthatjuk. 
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ni: ritka növények – kapribogyó bokrok, leanderek, rododendronok – kö‑
zött mászhatunk fel a toronyig, ahonnan páratlan kilátás nyílik. Az épület‑
ben egy kisebb régészeti gyűjtemény is megtekinthető a helyi leletekből. 
Útközben a világítótorony őrei mellett nyaralókkal is találkozhatunk: a to‑
ronyban 2 levő apartman az utóbbi években kedvelt célpont lett a világtól 
elzárva üdülni vágyók körében.
 Palagruža közvetlen közelében hajózva különösen ügyeljünk az alatto‑
mos zátonyokra, különösen a nagy sziget és Mala Palagruža közötti csa‑
tornában 3 és a kis szigettől délre 4. A zátonyos területet az 5 mérföldről 
látható, két másodpercenként felvillanó szektoros vörös fény jelzi.
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Ž - 0142
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Kikötőnév ĆćČčŠšŽž
XXX-SZIGET ĆćČčŠšŽž

?

Hidak az Adrián
A tenger fölött átívelő hídban mindig van valami izgalmas. 
Folyók fölött már természetesnek vesszük a hidakat, de a 
tengeröblök, tengerszorosok fölött ember építette alkotáson 
átmenni még nem mindennapos tevékenység.
 A horvát Adria nem büszkélkedhet a San Francisco‑i 
Golden Gate‑hez vagy a Dánia és Svédország között húzódó 
Øresund hídhoz hasonló méretű vagy ismertségű hidakkal. 
Hajóútjaink során ill. még a kikötő felé autózva mégis gyak‑
ran megyünk el egy‑egy szigetre vezető vagy tengeröböl fölé 
épített hídon vagy híd alatt. Ők segítenek száraz lábbal eljut‑
nunk egy‑egy part közeli szigetre – furcsa is lenne ma már 
Murterre (B250) vagy Krkre (B172) kompozni –, vagy lerövidítik 
utunkat azzal, hogy nem kell egy tengeröblöt megkerülnünk.
 Hajózás közben olykor utunkat állják, hiszen vannak fel‑
nyitható hidak, melyek alatt csak a nap bizonyos időszakában 
kelhetünk át (bízva abban, hogy a hídmester aznap bement 
dolgozni…), vagy kisebb a nyílásuk s figyelnünk kell arra, mi‑

Krk
1 45°14,8′N, 014°34,2′E
A Krk‑sziget (B172) 
szárazföldi össze‑
köttetését biztosító, 

eredetileg Tito, ma pedig a sziget ne‑
vét viselő vasbeton hidat 1980‑ban 
nyitották meg. A híd teljes hossza 
1430 m; a két vasbeton‑ív közül a na‑
gyobbik a második leghosszabb ilyen 
építmény a világon. A híd szabad nyí‑
lásmagassága 39 ill. 60 méter.

Osor
2 44°41,6′N, 014°23,5′E
Az emberi kéz alkot‑
ta csatorna fölött 
elfordítható hídon 

Cres (B166) és Lošinj(B194) szigetek
között kelhetünk át száraz lábbal vagy 
kerékkel. A hidat mindennap reggel 
9‑kor és délután 5‑kor nyitják ki. A 
csatorna 12 m széles és 2,5 m mély, 
de egyszerre csak egy hajó haladhat 
benne; elsőbbsége a dél felől érkező 
hajóknak van. Az áramlás sebessége 
az 5‑6 csomót is elérheti.

Mali Lošinj
3 44°32,7′N, 014°27,6′E
A hosszúkás ala‑
kú Lošinjt (B194) 
valójában két szi‑

getnek kellene számítani, mert a 
Privlaka‑csatorna kettévágja. A csa‑
torna fölötti hidat reggel 9‑kor és 
este 6‑kor nyitják ki (erős bórában 
veszélyes az áthajózás, így akkor zárva 

marad). A híd csak addig van nyitva, 
amíg a hajók áthaladnak. Elsőbb‑

ségük a nyugat felől jövőknek 
van. Ellenkező irányban 

nagy lehet a tolon‑
gás, hiszen a tét a 

marinák szabad 
helyeinek 
elfogla‑

lása.

lyen magas az árbocunk. Ám nemcsak a 
hidakon átmenni, de alattuk elhajózni is 

különös izgalom. Felnézni a dü‑
börgő forgalomra, integetni a 
bámészkodó gyalogosoknak, 
netán – mint pl. a maslenicai 

vagy a šibeniki hídnál – fi‑
gyelni a bungee jumping 

trambulinról ug‑
rani készülő 

bátrakat.
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Pag
4 44°19,5′N,015°15,5′E
Pag szigetét (B186) 
1968 óta köti ösz‑
sze a szárazfölddel 

a Ljubačka‑szoros fölött átívelő híd. 
Hossza 300 m, szabad nyílásmagas‑
sága 30 m. A hidat erős bóra esetén 
lezárják, de ilyenkor az északkeleti 
irányban nyitott csatornán sem lehet‑
séges áthajózni (ezekben az esetek‑
ben komppal lehet átkelni a szigetre a 
viharos tengeren).

Vir
5 44°16,8′N, 015°07,6′E
Vir‑sziget (B215) felé 
az autóút utolsó sza‑
kasza egy nagy hul‑

lámvasút: legalábbis ilyennek látszik 
a híd, melynek hossza 390 méter s 
amely a hullámvasútja eredményeként 
9 m szabad nyílásmagasságot hagy a 
víz fölött. A híd alatti átjáró mára szin‑
te teljesen eliszaposodott, mélysége 
alig fél méter, így hajózásra gyakorla‑
tilag alkalmatlan. A híd viszont szép 
látványt nyújt, ha pl. Zadarból (B230) 
Pag (B192) felé hajózunk, mindkét
oldaláról megcsodálhatjuk.

Maslenica I
6 44°14,2′N, 015°31,3′E
Az 1998‑ban át‑
adott „új” hídon 
halad a Zágráb‑Split 

autópálya forgalma, ide ereszkedik le 
az út a Sveti Rok alagúttól. Szabad nyí‑
lásmagassága 75 m.

Maslenica II 
7 44°13,5′N,015°31,9′E
A „régi” maslenicai 
híd, mely a jugoszláv 
háború során, 1993 

novemberében, a horvát hadsereg 
által Dalmácia visszafoglalásáért in‑
dított Maslenica hadművelet közben 
– máig tisztázatlan körülmények kö‑
zött – felrobbant. A piros hidat, mely 
az autópályahídtól alig másfél kilomé‑
terre délre húzódik, eredeti formáját 
megőrizve 2006‑ra építették újjá és 
adták át a forgalomnak. Szabad nyí‑
lásmagassága 55 m.

Ugljan–
Pašman
8 44°00,9′N,015°15,1′E
A két szigetet a 
Zdrelac‑átjáró fölött 

összekötő híd szabad nyílásmagassá‑
ga korábban 16,5 m volt, 2010‑ben 1 
méterrel megmagasították a nyílást, 
a csatornát pedig kiszélesítették, de 
a nagyobb vitorlásokkal így is kerülni 
kell. Az átjáró előtt mindkét oldalon 
vörös és zöld – éjszaka kivilágított – 
bóják jelzik a hajózóutat.

Tisno
9 43°47,9′N,015°38,5′E
Murter‑sziget  (B250)
kapuja közel van a 
szárazföldhöz: Tisno 

neve lefordítva is azt jelenti, hogy 
„közeli”. Ez a közelség 38 méter, ilyen 
hosszú a felnyitható híd, amely átível a 
csatorna fölött. A híd nyílásmagassá‑
ga zárt állapotban csak 1,5 m. Felnyit‑
ni május és szeptember közepe között 
naponta reggel 9 és fél 10 között és 
időnként délután 5 és fél 6 között 
szokták. Az év többi részében csak 
hétfőn, szerdán és pénteken reggel 
lehet hajóval átkelni alatta.

Šibenik
a 43°45,7′N,015°50,9′E
1966‑ban átadott 
híd, melyen a 
„régi” tengerparti 

út Zadar (B230) és Šibenik (B264)
közötti szakaszának forgalma halad 
át. Hossza 390 méter (a vasbeton‑ív 
246,4 méteres), 27 méternél alacso‑
nyabb árboccal átférünk alatta.

Skradin
b 43°48,5′N,015°54,9′E
Újabb autópálya‑
híd, mely igazán 
már nem is a ten‑

ger, hanem a Krka‑folyó fölött ível 
át, 49 méterrel a vízszint fölött. A 
tenger felől jövet, amikor áthajózunk 
alatta, már készíthetjük a köteleket 
a skradini (B270) kikötéshez. A hídtól 
keletre lévő autópályapihenőből gyö‑
nyörű kilátás nyílik a városra.

Trogir
c 43°30,9′N,016°15,1′E
Bár felnyithatónak 
épült, s amikor át‑
sétálunk vagy átau‑

tózunk rajta, érezzük is a remegését, 
– hosszú évek óta nem mozdították 
meg, így Čiovo szigetére bármikor át‑
kelhetünk a szárazföldről. A híd miatt 
a trogiri (B280) kikötő is „zsákutca” 
nyugat felől, hiszen maximum 2 m ma‑
gas hajóval tudunk áthajózni alatta.

Dubrovnik
d 42°40,1′N,018°04,8′E
A híd közel 12 ki‑
lométerrel megrö‑
vidíti a bevezető 

utat és az átmenő forgalom vonalát  
Dubrovnikba (B354). 508  méter  
hosszú és 52 méterrel a tengerszint 
fölött köti össze a két partot. Építése 
még 1989‑ben kezdődött, de a há‑
ború miatt csak 2001‑ben adták át. 
Elnevezése körül sok vita dúlt, most 
is két felirat áll a névtáblákon: Dub‑
rovnik‑híd, illetve az első horvát elnök 
tiszteletére a Dr. Franjo Tuđman‑híd.

Lesz‑e híd Pelješacra?
Ha autóval tartunk Splitből Dubrovnik felé, kb. 60 kilométerrel a célállo‑
más előtt határátkelő állja utunkat. Majd nemsokára még egy: öt percre 
beléptünk Bosznia‑Hercegovina területére, majd rögtön vissza is léptünk 
Horvátországba. A mai határviszonyok kialakulása óta foglalkoztatja a 
gondolat a horvátokat, hogy határátlépés nélkül el lehessen jutni köz‑
úton Dalmácia legdélebbi részeibe. A híd létjogosultsága körül rengeteg 
vita dúl. Tervei elkészültek, de a 2374 méter hosszú és 55 méter magas 
híd építését (tervezett pozíciója: 42°55,9′N, 017°32,0′E) – a hivatalos közlés 
szerint – a gazdasági helyzet miatt lassabb ütemben folytatják. Addig is 
marad a csak formális és alig pár percig tartó határátlépési procedúra.
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Savudrija
1 45°29,3′N, 013°29,2′E
Karakterisztikája
Fl(3) 15s 36m 30M
– azaz egymás után 

hármat villan, tizenöt másodperces 
periódusidővel; a torony fénye a ten‑
gerszint fölött 36 méterrel van és tisz‑
ta időben 30 mérföldről látszik.
Az 1818‑ban épült torony a legrégebbi 
és egyben Horvátország legészakibb 
világítótornya, Isztria (B126) csúcsán, 
Umag (B128) közelében áll.

Sv. Ivan na 
Pucini
2 45°02,4′N, 013°36,6′E
FL(2) 10s 23m 13M

A nyolcszögletű torony neve lefor‑
dítva „Szent János a nyílt vízen”, a  
Rovinj (B140) felé vezető vízi utat 
mutatja 1853 óta. Mellette a sziget 
nevét viselő kis kápolna áll.

Porer
3 44°44,9′N, 013°53,3′E
Fl(3) 15s 35m 23M

A Porer világítóto‑
rony 1833‑ban épült a hasonló nevű 
sziklaszirtre, kb. másfél mérföldre 
délnyugatra az Isztriai‑fésziget legdé‑
lebbi csücskétől. A veszélyes zátonyok 
miatt Isztriát ajánlatos a toronytól dél‑
nyugatra megkerülni.

Trstenik
4 44°40,0′N, 

014°33,9′E
LFl WR 10s 8‑11M

 
A lapos kis szigeten, 

Cres‑sziget (B166) 
déli csúcsa köze‑

lében 1873 
óta álló 

torony.

gyelésére, vagy a gyors hibaelhárítás ér‑
dekében sok helyen továbbra is állandó 

személyzet van. Manapság egy 
újfajta nyaralási forma, a vi‑
lágítótorony turizmus kezd 
elterjedni: a torony apartman‑

jaiban pár napot eltöltve a 
valódi robinsoni életet 

lehet kipróbálni 
– ennél már 

csak egy 
jobb dolog 
van: el‑

hajózni 
mellet‑
tük…

Világítótornyok
Az ókori világ hét csodájának egyike egy világítótorony volt: 
Pharos szigetén állt és a veszélyes alexandriai partszakaszon 
segítette a biztonságos hajózást.
 Hiába a műholdas navigáció, a világítótornyok jelentősége 
az elmúlt kétezer évben sem csökkent: a part menti hajózás 
egyik legfontosabb tájékozódási eszközei.
 Az Adria partjaira, szigeteire a 19. század elején 48 világí‑
tótornyot építettek. A nyílt tenger közepén lévő lakatlan szige‑
tekre a tornyok mellé egy‑egy kisebb házat is felhúztak, ahol a 
világítótorony kezelője és családja akár évekig is ellakhatott. 
Az évek során újabb és újabb világítótornyok épültek – sok 
közülük már nem is igazi torony, csak egy oszlop. A világítótor‑
nyok világszerte leggyakrabban használt hivatalos jegyzéke, a 
brit Admiralitás által évente frissített „List of Lights” a horvát 
Adrián több mint nyolcszáz működő fényjelzést sorol fel.
 A technika fejlődésével már nincs szükség folyamatos 
toronyőrségre, bár az időjárási‑ és tengerviszonyok megfi‑
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Grujica
5 44°24,3′N, 014°34,0′E
Fl(3) 15s 18m 10M

A Kvarnerić bejára‑
tát őrzi 1872 óta ez az Iloviktól (B204) 
délkeletre álló világítótorony. A torony 
mellett több kis épület is van.

Veli Rat
6 44°09,1′N, 014°49,0′E
Fl(2) 20s 41m 22M

A parton dús, dél‑
szaki növényzet, alatta a parton 
hófehér sziklák: a Dugi Otok (B216) 
északnyugati csúcsára 1849‑ben épí‑
tett tornyot Dalmácia kapuőre néven 
is szokták emlegetni.

Sestrica
7 43°51,2′N, 015°12,1′E
Fl 8s 47m19M

Ha Veli Rat Dal‑
mácia kapuőre, akkor Sestrica a 
Kornátoké (B244). A jellegzetes, pi‑
ros‑fehér csavart mintázatú torony je‑
löli ki a Kornátok északnyugati határát 
és a bejáratot a dalmát partok felé.

Prišnjak
8 43°49,5′N, 015°33,4′E
Fl(3) 10s 9M

Prišnjak szigetét 
egy alig háromszáz méter széles 
csatorna választja el Murter (B250) 
nyugati partjától. A rajta álló torony 
1886‑ban épült.

Blitvenica
9 43°37,5′N, 015°34,3′E
Fl(2) 30s 24M

Egy csepp‑alakú kis 
szigeten áll a közel 38 méter magas 
torony. Fényének – mely 1872 óta vil‑
lan fel az adriai éjszakában – nagyon 
fontos szerepe van az észak–déli irá‑
nyú nagyhajóforgalom irányításában.

Mulo
a 43°51,2′N, 015°12,1′E
Fl 5s 23m 15M

Rogoznicától  (B276) 
nyugatra egy kis szigeten áll a szél és a 
hullámzás ellen vastag kőfallal védett 
világítótorony, amelynek környéke 
kedvelt búvárcélpont.

Host
b 43°04,6′N, 016°12,1′E
Fl 4s 21m 8M

Vis (B324) öblének 
bejáratánál fekszik a sziget, melyet 
William Hoste, a Brit Haditengerészet 
hajóparancsnoka tiszteletére nevez‑
tek el így. Hoste kapitány hősiesen 
harcolt Napóleon ellen a térségben 
zajló csaták során. 

Pokonji Dol
c 43°09,3′N, 016°27,3′E
FL 4s 20m 10M

Hvar (B302) városa
vagy a Pakleni‑szigetek (B314) felé 
kelet felől közelítve biztosan látni 
fogjuk a Pokonji Dol tornyot, mely egy 
csaknem szabályos kör alakú szigeten 
áll 1872 óta.

Sušac
d 42°44,7′N, 016°29,3′E
Fl(2) 15s 94m 24M

A torony egy mere‑
dek sziklaszirt szélére épült a „majd‑
nem a világ végén” levő szigeten.

Struga
e 42°43,3′N, 016°53,0′E
Fl 10s 104m 27M

A magas Struga 
szikla Lastovo (B336) déli oldalának 
közepén, a Skrivena Luka öböl be‑
járatánál található, világítótornyot 
1839‑ben építettek rá.

Grebeni
f 42°39,2′N, 018°03,0′E
FL(3) 10s 27m 10M

Dubrovnik (B354) 
Lapad‑félszigete partjaitól alig kőha‑
jításnyira veszedelmes zátonyok emel‑
kednek ki a vízből. A Grebeni‑zátonyok 
legmagasabb sziklájára 1872‑ben 
építettek világítótornyot.

Palagruža  (B360) g szigetét és a 
rajta álló világítótornyot könyvünkben 
részletesen is bemutatjuk.

A Mulo torony őrei másra számítanak…
„Tíz óra után a szemhatáron feltűnt a Scoglio Mulo világítótornya. Mesz‑
szelátónkkal észrevettük, hogy a világítótorony lakói nagy figyelemmel kí‑
sérik hajónk mozdulatait. Mi csak azért tartottunk egyenesen feléje, mert 
alkalmas közelségből akartuk lefényképezni, de a torony őre bizonyosan 
mást gondolt, és azt hihette, hogy a tengerészeti hatóságtól megy oda va‑
laki inspiciálni, mert felhúzta az osztrák‑magyar lobogót és köszöntötte a 
hajónkat. Mi is viszonoztuk a köszöntést és egyenesen a szirt irányában 
mentünk előre. Mikor már elég közel jutottunk hozzá, néhány felvételt ké‑
szítettünk a világítótoronyról, mely egyike az Adriai‑tenger legnagyobb vi‑
lágítótornyainak. A szirt tövét hatalmas bástya veszi körül. A bástyafalon 
belül csinos egyemeletes lakóház, a ház mellett pedig maga a világítóto‑
rony emelkedik ki, melynek álló lámpája 14 mérföldnyi körben szórja a 
fényét. A lakóház zöld redőnyei mögül, a bástyafal tetején át az elhagyott 
szirt árva lakói kíváncsian bámultak a hajónkra, mely a part kellő köze‑
lében irányt változtatott és sebesen surrant el mellettük. Alig hagytuk el 
a szirtet, a lobogót csalódva leeresztették a redőnyöket lecsukták és a 
bástyafalra könyökölő alakok is egymásután visszavonultak, mintha res‑
tellték volna tévedésüket.” 
(Szinnyei Ottmár: Magyar lobogó alatt az Ádrián, 1892)

A koordináták nem a torony valódi pozícióját, 
hanem egy hajóval biztonságosan elérhető pontot 
adnak meg a világítótorony közvetlen közelében.



368

N

Benzinkutak
Tengeri útjaink során előbb‑utóbb eljön az idő, amikor hajónk üzemanyagtartályát meg kell töl‑
tenünk. Egyes partszakaszokon – pl. az Isztrián – szinte minden kikötőben találunk benzinku‑
tat, míg más vidékeken jobban meg kell tervezni az útvonalat, hogy megfelelő időben jussunk 
üzemanyag‑utánpótláshoz.
 Könyvünk írásakor a horvát partok mentén 46 benzinkút vár minket, legtöbbjük a horvát 
nemzeti olajtársaság, az INA hálózatához tartozik, de más társaságok vagy olykor a marinák is 
üzemeltetnek egy‑egy kutat. A benzinkutak legtöbbje jachttal könnyen és biztonságosan meg‑
közelíthető, csak egy‑egy olyan akad, ahol a vízmélység nem éri el a 2 métert vagy éppen a 
helyi csónakok miatt nehézkes a megközelítése (ilyen pl. a Hvar (B304) városi kikötőjénél találha‑
tó benzinkút). A kikötésnél a kútkezelők – ha ráérnek – általában segítenek a kötelekkel, de 
előfordulhat, hogy magunknak kell megoldani mindent.
 A tengerparti kutaknál mind benzint, mind gázolajat kapunk. Tankolás előtt tanulmányoz‑
zuk, hogy hajónkba pontosan milyen üzemanyagot kell tölteni, s a töltőpisztoly levétele előtt 
inkább még egyszer nézzük meg a feliratot vagy kérdezzük meg a kútkezelőt, nehogy kellemet‑
len meglepetés érjen minket. 
 Az árak tekintetében a piac törvényei diktálnak: készüljünk rá, hogy az országúti áraknál 
esetleg többet kérnek egy‑egy liter üzemanyagért; bár ugyanazon társaság kútjainál általá‑

ban azonosak az árak. A kutaknál mindenhol fizethetünk készpénzzel vagy 
különböző bankkártyákkal. 

Számítsunk rá, hogy nyaranta – különösen péntek este, a char‑
ter‑hetek utolsó napján – a népszerűbb helyeken nagy a to‑
longás; ilyenkor nem ritka a 10‑15 vagy még több hajóból álló 
sor. Legyünk türelmesek, hagyjunk elegendő helyet magunk‑

nak is és másoknak is a manőverezésre. Vegyük azt is figye‑
lembe, hogy néhány benzinkút a forgalmas kikötőbejárat 

közelében van, ahol nálunk jóval nagyobb hajók 
és kompok is közlekedhetnek.

Hajóskörökben gyakran kelnek szárnyra 
pletykák, miszerint egyik vagy másik üzem‑
anyagkútnál megkárosítják az oda betérő‑

ket. Ez ugyanúgy lehet igaz is, mint rém‑
hír – ha a szokásos elővigyázatossági 
lépéseket megtesszük, akkor nagyon 

jó eséllyel elkerülhetjük, hogy kár 
érjen bennünket: tankolás előtt 

ellenőrizzük, hogy a számlá‑
ló nullán áll‑e, fizetés előtt 

pedig jól jegyezzük meg 
a kiírt mennyiséget 

és az árat.
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Kikötő Koordináták Cím Telefon Nyitvatartás Vízmélység
1 Umag 45°26,4′N, 013°31,1′E 52470 Umag, Šetalište V. Gortana bb +385 52 743 419 H–V: 6–22 3
2 Novigrad 45°19,1′N, 013°33,7′E 52466 Novigrad, Sv. Antona bb +385 52 726 425 H–V: 7–22 4
3 Poreč 45°13,5′N, 013°35,7′E 52440 Poreč, Rade Končara bb +385 52 452 671 H–P: 7–19 Sz–V: 7–13 2,5
4 Vrsar 45°08,9′N, 013°36,2′E 52420 Vrsar, Obala M. Tita bb +385 52 441 170 H–V: 7–22 3
5 Rovinj 45°05,1′N, 013°38,1′E 52210 Rovinj, Obala palih boraca bb +385 52 813 500 H–P: 8–15 Sz–V: zárva 7
6 Pula 44°52,4′N, 013°50,8′E 52100 Pula, Riva 3 +385 52 223 935 H–P: 7–13 Sz–V: zárva 2,5
7 Veruda 44°50,3′N, 013°50,6′E 52100 Pula, Pješčana uvala bb +385 52 223 967 H–P: 8–15 Sz–V: zárva 2,5
8 Opatija 45°20,1′N, 014°18,7′E 51410 Opatija, Zert 6 +385 51 271 327 H–V: 7–17 8
9 Crikvenica 45°10,3′N, 014°41,5′E 51260 Crikvenica, Kostrenčića bb +385 51 781 004 H–P: 7–19 Sz–V: 7–13 4
a Novi Vinodolski 45°07,5′N, 014°47,3′E 51250 Novi Vinodolski, KraljaTomislava bb +385 51 244 439 H–V: 6–22 3
b Krk 45°01,4′N, 014°34,3′E 51500 Krk, Šetalište Svetog Bernardina 8 +385 51 221 130 H–P: 7–19 Sz–V: 7–13 1,1–2,1
c Cres 44°57,0′N, 014°24,9′E 51557 Cres, Jadranska obala bb +385 51 571 334 H–P: 7–12, 16–19 Sz–V: 7–12 3
d Rab 44°45,5′N, 014°45,7′E 51280 Rab, Banjol 103 +385 51 724 142 H–P: 7–19 Sz: 7–19 V: 7–19 7
e Nerezine 44°40,4′N, 014°23,8′E 51554 Nerezine b.b. +385 51 237 444 H–V: 6–23 2,5
f Mali Lošinj – Privlaka 44°32,7′N, 014°27,3′E 51500 Mali Lošinj, Runjica bb +385 51 520 920 H–V: 6–24 8,5–9
g Mali Lošinj – város 44°32,0′N, 014°27,8′E 51500 Mali Lošinj, Priko bb +385 51 232 141 H–P: 7–19 Sz–V: 7–13 7
h Novalja 44°33,4′N, 014°52,9′E 53291 Novalja, Obala kneza Domagoja 2 +385 53 662 263 H–P: 7–13 Sz–V: zárva 1,5
i Zadar 44°07,1′N, 015°13,7′E 23000 Zadar, Ulica Kneza Branimira 20a +385 23 235 962 H–V: 6–22 2,5
j Preko 44°04,6′N, 015°11,6′E 23273 Preko, Artić 4 +385 23 286 214 H–V: 6–22 2,5
q§ Sukošan 44°03,1′N, 015°17,8′E 23000 Bibinje‑Sukošan bb +385 23 394 200 H–V: 8–20 7
q' Zaglav 43°57,0′N, 015°08,7′E 23281 Zaglav bb +385 23 377 234 H–V: 7–21 2
q" Biograd 43°56,3′N, 015°26,4′E 23210 Biograd, Obala kralja Krešimira VI 36 +385 23 383 961 H–V: 7–19 3,5–4
q+ Murter 43°49,5′N, 015°35,6′E 22243 Murter, Betina bb +385 22 434 499 H–V: 6–22 2,2
q! Jezera 43°47,1′N, 015°38,6′E 22242 Jezera, ACI Marina Jezera bb +385 22 439 299 H–P: 8–14 Sz–V: zárva 3,5
q% Vodice 43°45,4′N, 015°46,8′E 22211 Vodice, ACI Marina Vodice, Artina bb +385 22 444 205 H–P: 8–14 Sz–V: zárva 2
q/ Tribunj 43°45,2′N, 015°44,9′E 22212 Tribunj, Jurjevgradska 2 +385 22 446 329 H–V: 8–17 3
q= Šibenik – város 43°44,0′N, 015°53,5′E 22000 Šibenik, Obala Hrvatske mornarice +385 22 213 868 H–V: 6–22 7
q( Šibenik – Mandalina 43°43,1′N, 015°53,5′E 22000 Šibenik, Uvala Duboka bb +385 22 337 544 H–V: 0–24 3
q) Trogir 43°30,8′N, 016°14,8′E 21220 Trogir, Put Cubrijana bb +385 21 885 458 H–P: 8–13 Sz–V: zárva 3
r§ Split 43°30,3′N, 016°25,9′E 21000 Split, Obala kneza Branimira bb +385 21 399 484 H–V: 6–22 3,5–4
r' Rogač 43°23,8′N, 016°18,0′E 21430 Grohote, Rogač +385 21 654 180 H–P: 7–13 Sz–V: zárva 1,8
r" Milna 43°19,6′N, 016°26,5′E 21405 Milna, Milna marina +385 21 636 340 H–P: 7–13 Sz–V: zárva 2,2
r+ Bol 43°15,6′N, 016°39,3′E 21420 Bol, Vladimira Nazora 3 +385 21 635 119 H–P: 7–12, 16–19 Sz–V: 7–12 5
r! Sumartin 43°17,2′N, 016°51,7′E 21320 Sumartin bb +385 21 622 250 H–V: 8–20 3
r% Hvar 43°10,0′N, 016°26,6′E 21450 Hvar, Križna luka bb +385 21 741 060 H–P: 7–19 Sz–V: 7–13 2,5
r/ Vrboska 43°10,8′N, 016°40,5′E 21463 Vrboska, Vrboska marina bb +385 21 717 938 H–P: 8–13 Sz–V: zárva 2
r= Vis 43°03,8′N, 016°11,1′E 21480 Vis, Šetalište stare Isse 24 +385 21 711 176 H–P: 7–12, 16–19 Sz–V: 7–12 3,3
r( Makarska 43°17,7′N, 017°01,0′E 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava bb +385 21 612 660 H–P: 7–12, 16–19 Sz–V: 7–12 7
r) Ploče 43°03,1′N, 017°26,1′E 20340 Ploče, Neretvanskih gusara 1 +385 20 679 579 H–V: 6–22 2,5
s§ Vela Luka 42°57,7′N, 016°42,9′E 20270 Vela Luka, Obala 3 +385 20 812 910 H–P: 7–19 Sz–V: 7–13 2,5
s' Trpanj 43°00,6′N,017°16,1′E 20240 Trpanj, Obala 8 +385 91 4971 048 H–P: 7–13
s" Korčula 42°57,3′N, 017°08,9′E 20260 Korčula, Dubrovačka cesta bb +385 20 711 017 H–V: 6–22 2,2–3,5
s+ Ubli 42°44,7′N, 016°49,5′E 20290 Lastovo, Ubli bb +385 20 805 034 H–P: 7–12, 16–19 Sz–V: 7–12 5
s! Sobra 42°44,3′N, 017°37,3′E 20225 Sobra bb +385 20 746 233 H–V: 8–20 3,5–4
s% Dubrovnik – Gruž 42°39,5′N, 018°04,8′E 20000 Dubrovnik, Ivana Zajca 2 +385 20 438 538 H–P: 7–19 Sz–V: 7–13 4,5
s/ Dubrovnik – marina 42°40,3′N, 018°07,5′E 20236 Dubrovnik, Komolac marina bb +385 20 454 142 H–P: 7–13 Sz–V: zárva 3,7–4,9

Mikor van nyitva a benzinkút valójában?
Bár a nyitvatartási időket a társaságoktól származó információk alapján 
közöljük, ne csodálkozzunk, ha ezeket „mediterrán módra” értelmezik és 
egy‑egy kút a jelzettnél rövidebb vagy hosszabb ideig tart nyitva. 
A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében indulás előtt ellen‑
őrizzük az aktuális nyitvatartást az olajtársaságok vagy a marinák hon‑
lapján, egyéb kiadványokban vagy érdeklődjünk telefonon!

INA
tel: +385 1 645 0000
e‑mail: info@ina.hr
web: www.ina.hr

OMV 
tel: +385 1 665 1400
w‑mail: info.croatia@omv.com
web: www.omv.hr 

LUKOIL
tel: +385 1 699 9300
e‑mail: info@lukoil.hr
web: www.lukoil.hr

TIFON
tel: +385 1 616 0600
e‑mail: info@tifon.hr
web: www.tifon.hr
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Betonbunkerek a parton
Az Adrián hajózva a fürkésző szem elhagyott betonépítményeket fedezhet fel a partokon, 
a hegyek oldalában. Különösen sok ilyen van a szigetek külső oldalán, pl. Visen (B322) vagy 
Hvaron (B302). Legtöbbjük világháborús maradvány, de sokat közülük a jugoszláv időben is erede‑
ti rendeltetésüknek megfelelően használtak; a tenger megfigyelésére, az onnan érkező eset‑
leges támadások elleni védekezésre. Ma már szinte mindegyiket a növényzet vette birtokba.
 A domboldalakon álló bunkereknél még érdekesebbek a tenger mellé építettek. A vitor‑
lásfolklór tengeralattjáró‑bunkereknek hívja őket – mi is így hivatkozunk rájuk a könyvben – 
valójában ezeket inkább gyorsnaszádok, kis hadihajók használhatták kikötésre, álcázott rej‑
tekhelyül. A víz fölött 8‑10 méter magas, 4‑5 méter vízmélységű, belül boltíves, a hegyoldalba 
néhány tíz méter mélyen benyúló betonalagutak ezek, előttük kikötésre alkalmas partfallal. 
Motoros hajóval bemerészkedhetünk a bunkerbe is; vitorlással az árboc miatt erre nincs le‑
hetőség. Odabent a szeméten és esetleg egy‑egy ott pihenő halászcsónakon kívül általában 
semmit nem találunk. A brači (B294) Smrka‑öböl 5 bunkerének bejáratánál még megvannak a 
kihajtható álcaháló maradványai is, a többiről ezeket már leszerelték, széthordták.

 Az itt felsorolt kilenc objektum közül nyolc nagyon ha‑
sonló, csak méretükben vannak eltérések. A šibeniki (B264) 
Szent‑Antal csatorna melletti azonban más: ez valódi alag‑

1 Zagračina, Dugi Otok 
 44°09,1′N, 014°53,4′E
2 Dumboka, Dugi Otok
 44°07,2′N, 014°55,8′E
3 Bokašin, Dugi Otok
 44°06,6′N, 014°56,5′E
4 Sv. Anton
 43°43,7′N, 015°52,4′E
5 Smrka, Brač
 43°17,5′N, 016°29,6′E
6 Krušica, Brač
 43°16,9′N, 016°30,4′E
7 Rogačić, Vis
 43°04,7′N, 016°10,9′E
8 Prežba, Lastovo
 42°46,0′N, 016°48,1′E
9 Velji Lago, Lastovo
 42°45,4′N, 016°48,6′E

JOBBRA Bunker a brači 
Smrka‑öbölben

út, U‑alakban kanyarodik a  
szikla alatt – a hajóknak an‑
nak idején nem kellett a tola‑
tással bajlódniuk. 
 Szépnek nem nevezhetők 
a sivár betonfalak, de egy 
bunker meglátogatása érde‑

kes színfoltja a hajózás‑
nak: úgy érezzük, 

hogy egy tiltott, 
titkos világ‑

ba csöp‑
pentünk 

néhány 
percre. 
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Tengerparti temetők
Útikönyvek egy‑egy temetőt általában a benne nyugvó híres 
emberek síremlékei miatt ajánlanak. Pontosan leírják, hogy 
melyik kapun kell bemenni az olykor kisvárosnyi méretű sír‑
kertbe, s ott milyen úton jutunk el a híres művész, politikus, 
sportoló sírjához. Az utazó ilyenkor célirányosan elzarándokol 
az adott emlékhelyhez, majd megy tovább útjára.
 Az itt felsorolt temetők nem ilyenek, s ezekbe nem is ezért 
érdemes kikötés után elsétálni; ritkán szerepelnek útiköny‑
vekben, kicsik: olykor néhány tíz, vagy egy‑két száz síremlék 
van bennük. Akik ott nyugszanak, nem tettek szert világhírre. 
Legtöbben közülük a tengerből, a tengerrel együtt éltek.
 Sok síremléket díszít horgony s a táblákról leolvasható, 
hogy az elhunyt tengerésztisztként milyen rendfokozatot töl‑
tött be. Mások egyszerű halászemberként járták naponta a 
tengert, vagy csak otthon várták, hogy a tengerész férjük, fiuk 
hazatérjen. Nekik, akik ezekben a temetőkben nyugszanak, 
megadatott, hogy haláluk után is szeretett tengerük köze‑ 
  lében maradhassanak.

   Szinte minden tengerparti falu‑
nak a tengerre néz a temetője. 

Itt csak néhány különlegesen 
hangulatos helyet jelöltünk 
meg – de ha bárhol máshol 

megtaláljuk a temetőt, ér‑
demes körülnézni és pár 

percet sétálni a 
kövek között.

Baška
1 Magasan a város fölött van a teme‑
tő, rálátással az egész öbölre.

Veli Lošinj
2 Ha kelet felől közelítjük meg a vá‑
rost, legelőször a temető kőfalát látjuk 
meg, amely a kikötőtől pár perc séta.

Ilovik
3 Ilovik temetője a szomszédos szige‑
ten, Sv. Petaron van, így utolsó útjára 
mindenki csónakon indulhat.

Murter
4 A Marina Hraminába vezető útról 
látjuk a kápolnát és körülötte a teme‑
tőt; kikötés után pár perc sétaút.

Šibenik
5 A dombtetőn álló várral együtt őrzi a 
várost és az öblöt.

Primošten
6 A dombon, a székesegyház mellett 
találjuk a sírkertet.

Vis
7 A temető a városi öblöt védő félszi‑
geten, a kápolna mögött van.

Orebić
8 Magasan a kapitányok városa és 
a pelješaci csatorna fölött, a Sv. Ilija 
oldalában, Korčulával szemben van a 
temető – sok kapitánysírral.

Dubrovnik
9 A temető (a képen jobbra) – mely 

nem a nagyváros, hanem Rožat 
falu és a környék sírkertje – 

a marinával szemben, a 
dombtetőn van; gyö‑

nyörű a kilátás a fo‑
lyó torkolatára és 

a kikötőre.
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Buccari

Umago

Tengerfehérvár
Zaravecchia

Ragusa, Raguza

BRAZZA

LUSSIN

CHERSO

Gravosa

LESINA

LAGOSTA
LACOSTA

PELAGOSA

BUSI
LISSA

MELEDA

SABBIONCELLO

CURZOLA

INCORONATA

ARBE

PAGO
UNIE

MORTER

QUARNERO

Cittanuova

Parenzo

Fontane

Rovigno

Orsera

BRIONI

Póla; Pola

Abbázia

Laurana

Fiume

Portoré

Castelmuschio

Veglia

Cirkvenica

Verbenico

Bescanuova
Ponte

Valle S.Pietro

Lussingrande
Lussinpiccolo

Novaglia

Zengg; Segna

Carlopago

PONTADURA

Zára

Pago

Cherso

Ossero

ASINELLO

SELBE

ULBO

MELADO

Punte Bianche

ESO S. Cassiano

Morter

Szebenikó
Sebenico

Scardona

Capocesto
Traú Spalato

S.Pietro

Lissa

Lesina
SPALMADORI

Castevecchio

TORCOLA

Vallegrande
Curzola

Porto Palazzo

Ragusa-vecchia

Arbe

VEGLIA

LACROMA

BUA

SANSEGO

Egy rendhagyó térkép
Régi szövegeket böngészve sokszor az ismerős helyek isme‑
retlen – régi, vagy idegen nyelven még ma is használt– nevé‑
vel találkozunk. 
 A nevek legtöbbje a közvetlen befolyás s a hosszú közös 
történelem miatt olasz eredetű, de közülük néhány a magyar‑
ban is meghonosodott; gondoljunk csak Abbázia (Opatija), 
Fiume (Rijeka) vagy éppen Zára (Zadar) nevére.
 Érdekes megfigyelni a nevek változását nyelvről‑nyelvre: 
sokszor ugyanaz a szó jelenik meg az olaszban és a horvát‑
ban is, a különbségek pusztán a helyesírásban vannak – pl. 
Umag‑Umago, Rovinj‑Rovigno, Novalja‑Novaglia. Más eset‑
ben szó szerinti fordításról van szó: a Fiume olaszul, a Rijeka 
horvátul jelent folyót. Olykor az eredeti név jobban leírja a 
helyet: a horvát Veli Rat egyszerűen „nagy fokot” jelent, míg 
olasz eredetije a Punte Bianche a part fehér szikláira utal. 
Néhány gyakran használt név magyaros írásmódban – Zára, 
Szebenikó – is elterjedt.
 Természetesen sokkal több városnak, falunak, szigetnek 
van más nyelvű – az olaszon kívül esetleg német – elnevezé‑
se: ezen a térképen az ismertebb, vagy útjaink során érintett 
településeket, tájegységeket tüntettük fel. A könnyebb eliga‑
zodás érdekében a túloldalon egy – a térképnél bővebb, s 
néhány szlovéniai és montenegrói nevet is tartalmazó – betű‑
rendes listába is összegyűjtöttük őket.
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Bakar Buccari
Baška Bescanuova
Biograd na Moru 
Tengerfehérvár, Zaravecchia, 
Alba Marittima
Biševo Busi
Brač Brazza
Cavtat Ragusa‑vecchia
Crikvenica Cirkvenica
Cres Cherso
Čiovo Bua
Dubrovnik Raguza, Ragusa
Funtana Fontane
Gruž Gravosa
Herceg‑Novi Castelnuovo
Hvar Lesina
Iž Eso
Jabuka Sc. Pomo
Jelsa Gelsa
Karlobag Carlopago

Korčula Curzola
Kornati Kornátok, Incoronata
Kotor Cattaro
Krajlevica Portoré
Krk Veglia
Kvarner Quarnero
Lastovo Lagosta, Lacosta
Lovran Laurana
Lokrum Lacroma
Lošinj Lussin
Makarska Macarsca
Mali Drvenik Piccola Zirona
Mali Lošinj Lussinpiccolo
Mljet Meleda, Melita
Molat Meleda, Melado
Murter Morter
Novalja Novaglia
Novigrad Cittanuova
Omiš Almissa
Omišalj Castelmuscio
Opatija Abbázia
Osor Ossero
Pag Pago
Pakleni Spalmadori
Palagruža Pelagosa
Pašman Pasmano
Pazin Pisino
Pelješac Sabbioncello

Poreč Parenzo 
Primošten Capocesto
Pula Póla, Pola
Punat Ponte
Rab Arbe
Rijeka Fiume
Rovinj Rovigno
Šćedro Torcola
Senj Segna, Zengg
Šibenik Szebenikó, Sebenico
Silba Selbe, Selve
Skradin Scardona
Split Spalato
Starigrad‑Paklenica 
Cittavecchia
Starigrad (Hvar) 
Castevecchia
Sukošan S. Cassiano
Supetar S. Pietro
Supetarska Draga Valle S. 
Pietro
Susak Sansego
Sušac S. Andrea
Sveti Filip i Jakov San 
Filippo e Giacomo
Telašćica Tajer
Tkon Ticconio
Trogir Traú
Olib Ulbo
Ulcinj Dulcigno
Umag Umago
Unije Unie
Vela Luka Vallegrande
Veli Drvenik Grande Zirona
Veli Lošinj Lussingrande
Veli Rat Punte Bianche
Vir Pontadura
Vis Lissa
Vrsar Orsera
Zadar Zára
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Kódlobogók, morzejelek
A horvátországi part menti hajózás szempontjából talán in‑
kább érdekesség, mint naponta használt kommunikációs esz‑
köz, amit itt bemutatunk. Mégis fontos, hogy legalább ilyen 
terjedelemben foglalkozzunk ezzel a témával is, hiszen előfor‑
dulhat, hogy egy jacht fedélzetén is szükségünk van a kódlo‑
bogókra, a morzejelekre vagy a nemzetközi fonetikus ábécé 
ismeretére.
 A hajósok már ősidők óta próbálkoztak az egymás kö‑
zötti kommunikációval különböző lobogók segítségével, de 
egészen 1738‑ig kellett várni, hogy a francia Mahé de la 
Bourdonnais megalkossa az első kódlobogó‑készletet. Pár 
évtizeddel később Lord Richard Howe mutatta be a tíz színes 
és hat egyéb lobogót és 260 kifejezést tartalmazó kódrend‑
szerét. 1803‑ban Sir Home Popham admirális is kiadott egy 
hajózási szótárat, amely már 3000 jelet tartalmazott, külön‑
böző szavaknak, kifejezéseknek vagy akár egész mondatok‑
nak megfeleltetve.
 Az itt bemutatott kódlobogó‑készletet 1934 óta használ‑
juk. Minden lobogó megfeleltethető az (angol) ABC egy‑egy 
betűjének, és elsősorban rövid, egyértelmű üzenetek közvetí‑
tésére szolgálnak.
 A morzeábécét Samuel Morse alkotta meg 1835‑ben, ez 
volt a szintén általa feltalált telegráfon használt kódrendszer. 
A pontokból és vonásokból álló jelek nem véletlenszerűen 
alakultak ki; az angol ábécé betűgyakoriságán alapulnak. 
Minél gyakrabban fordul elő egy betű az angolban, annál rövi‑
debb morzejel tartozik hozzá; vagyis a két leggyakoribb betű 
az angolban az E (•) és a T (–). Morzejeleket a távírón kívül 
más módon, pl. fény‑ vagy hangjelekkel is tudunk küldeni.
 A kódlobogók és a morzejelek mellett a nemzetközileg elfo‑
gadott – az angol ábécé betűire és a számokra kiterjedő – be‑
tűzés, hivatalos nevén az IRSA (International Radiotelephony 
Spelling Alphabet) az, amit a hajós (rádió)kommunikáció so‑
rán használnunk kell.
 Horvátországgal kapcsolatos érdekesség, hogy ha itt 
egy hajón az Alfa kódlobogót látjuk, nem kell feltétlenül bú‑
vár jelenlétére gondolni. Ez ugyanis az ACI (Adriatic Croatia 
International) emblémája, így a marinákon vagy ACI charter‑
hajókon gyakran látjuk a kék‑fehér lobogót.

A ALFA
•–

Búvár dolgozik alattam.

B BRAVO
–•••

Veszélyes árut rakodok.

C CHARLIE
–•–•

Igen.

D DELTA
–••

Tartsa magát távol tőlem, 
nehezen tudok manőverezni!

E ECHO
•

Útirányomat jobb felé 
változtatom.

F FOxTROT
••–•

Üzemképtelen vagyok, lépjen 
velem érintkezésbe!

G GOLF
––•

Révkalauzra van szükségem.
Halász: hálóimat szedem be.

H HOTEL
••••

Révkalauz van a hajómon.

I InDIA
••

Útirányomat bal felé 
változtatom.
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J JULIETT
•–––

Tűz van, veszélyes árut szállí‑
tok: tartsa magát távol tőlem!

K KILO
–•–

Érintkezésbe kívánok lépni 
önnel.

L LIMA
•–••

Azonnal állítsa meg hajóját!

M MIKE
––

Gépem leállítva, hajóm nem 
halad a vízhez viszonyítva.

n nOVEM‑
BER –•

Nem.

O OSCAR
–––

Ember a vízben.

P PAPA
•––•

Mindenki jelentkezzen a ha‑
jón, a hajó kifutni készül!

Q QUEBEC
––•–

Hajóm járványmentes, szabad 
közlekedést kérek.

R ROMEO
•–•

(nincs külön jelentése)

1
UnAOnE •––––

2
BISSOTwO ••–––

3
TERRATHREE •••––

4
KARTEFOUR ••••–

5
PAnTAFIVE •••••

6
SOxISIx –••••

7
SETTESEVEn ––•••

8
OTTOEIGHT –––••

9
nOVEnInE ––––•

0
nADAZERO –––––

2. 
helyettesítő

3. 
helyettesítő

S SIERRA
•••

Gépeim hátra járnak.

T TAnGO
–

Tartsa magát távol tőlem, 
kettős vonóhálóval dolgozom!

U UnIFORM
••–

Veszély felé halad.

V VICTOR
•••–

Segítségre van szükségem.

w wHISKEy
•––

Orvosi segítségre van 
szükségem.

x x‑RAy
–••–

Szüntesse be szándékai végre‑
hajtását és figyelje jelzéseim!

y yAnKEE
–•––

Horgonyomat vonszolom 
(horgonyom szánt).

Z ZULU
––••

Vontatóra van szükségem. 
Halász: Hálóimat eresztem ki.

kód és 
válasz

1. 
helyettesítő
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NAGY MEDVE

CASSIOPEIA

SÁRKÁNY

KIS MEDVE

Polaris (Sarkcsilllag)

PEGAZUS

SKORPIÓ

HERKULES SZŰZ

BAK

ANDROMÉDA

CEPHEUS

MÉRLEG

NYILAS

DÉLI KORONA

ÖKÖRHAJCSÁR

BERENIKÉ
HAJA

GYÍK

VÍZÖNTŐ

KÍGYÓ
PAJZS

ZSIRÁF

HIÚZ

KÍGYÓ

KÍGYÓ-
TARTÓ

PERZEUSZ

DELFIN
CSIKÓ

HALAK

HÁROMSZÖG

ÉSZAKI
KORONA

HATTYÚ

LANT

NYÍL

KIS RÓKA

SAS

Arcturus

Antares

Vega

Altair

Capella

VADÁSZEBEK

KIS OROSZLÁN
KOS

…városi égbolthoz szokott szemünk szinte el‑
képzelhetetlen mennyiségű égitest fényében 
gyönyörködhet. A csillagképekben megele‑
venednek a mögéjük képzelt mitológiai ala‑
kok, babiloni, egyiptomi vagy görög históriák: 
Cassiopeáé, Andromédáé vagy éppen Íziszé.
 Ma már inkább csak az esztétikai élmény 
kedvéért nézünk föl az égre egy adriai hajóút 
során; de évszázadokon keresztül a hajósok 
sokkal fontosabb céllal tették ezt: nyílt ten‑
geren ez volt az egyetlen lehetőségük a hajó 
pozíciójának meghatározására. A csillagá‑
szati navigációhoz speciális mérőeszközök – 
szextáns, nagyon pontos óra, azaz kronomé‑
ter –, biztos kézzel végzett mérés, hatalmas 
táblázatok, sok számítás, türelem 
és gyakorlat szükséges. 
Ha ezek megvannak, 
akkor nagy pon‑
tossággal 
meg tudjuk 
határoz‑

ni a földrajzi koordinátáinkat. Ennek további 
részleteibe – lévén köteteket tölt meg a szak‑
irodalma – most nem bocsátkozunk, de a 
nyári égbolton való eligazodást némileg meg‑
könnyítjük: tiszta időben egy nyári éjszakán 
az Adriáról a lenti térképen mutatott csillag‑
képeket láthatjuk. Csupa nagybetűvel a csil‑
lagképek, kisbetűkkel pedig néhány ismert 
csillag nevét tüntettük fel. 
 Érdemes egy csillagkép‑atlaszt is magunk‑
kal vinnünk a hajóra, akár könyv, akár – in‑
gyenesen is elérhető – számítógépes prog‑
ram formájában. Sok kellemes percet, órát 
tölthetünk el és új ismeretekre tehetünk szert 
segítségével egy éjszakai hajózás vagy a kikö‑

tő fényeitől távoli horgonyzás során. 
S legközelebb az égre néz‑

ve már ismerősként 
köszönthetjük a 

 csillagokat, 
csillagképe‑

ket.

Ha az égre nézünk éjszaka…
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Polaris
(Sarkcsilllag)

Cassiopeia
A cirkumpoláris, M vagy W formájú csillagkép a görög mitológiában szereplő 
Cassiopeiáról kapta nevét. Cassiopeia Cepheusz aithiopiai király felesége és 
Androméda anyja volt. A királyné azzal kérkedett, hogy ő a nimfáknál is szebb. 
Az istenek ezért megharagudtak rá, és Poszeidón egy tengeri szörnyet küldött 
Aithiopiába, amely nagyon sok embert elpusztított. A királyi pár azt a jóslatot 
kapta, hogy a szörnytől csak akkor szabadulhatnak meg, ha lányukat feláldoz‑
zák. Andromédát ezután kitették egy tengeri sziklára, hogy onnan a szörny elra‑
gadhassa. A hős Perszeusz Androméda segítségére sietett, legyőzte a szörnyet, 
kiszabadította a leányt és feleségül vette. 

nagy Medve
Ursa Maior
Neve a görög mitológiából ered. A 
monda szerint Kallisztó nimfa, bár szü‑
zességi fogadalmat tett, nem tudott 
ellenállni Zeusznak. Fia született, aki‑
nek az Arkasz nevet adták. Artemisz 
a szüzességi fogadalom megsértése 
miatt Kallisztót medvévé változtatta, 
majd levadászta. Zeusz Kallisztót a 
fiával együtt az égre helyezte, őket 
szimbolizálja a Nagy‑ és a Kis Medve. 
Héra istennő, Zeusz felesége még a 
halott vetélytársnőjére is haragudott 
és bosszúból arra ítélte az anyát és 
fiát, hogy soha ne fürödhessenek meg 
a hűsítő tengerben. A két csillagkép 
a valóságban is cirkumpoláris, azaz 
minden derült éjszakán látható, soha‑
sem „nyugszanak le”.  A csillagkép hét 
legfényesebb csillaga alkotja a Gön‑
cölszekeret. A magyar mondavilágban 
Göncöl csodatevő táltos volt, értett 
az állatok nyelvén, ismerte a gyógyfü‑
veket. Amikor eltörött a szekerének a 
kereke, senki sem segített neki, ezért 
a szekérrel együtt az égbe repült.

Kis Medve
Ursa Minor
A Kis Medvét nagy valószínűséggel 
Thalész vette át az egyiptomi csilla‑
gászatból a görög csillagképek közé. 
Nagy testvéréhez hasonlóan számos 
nép körében Kis Göncölként ismerik. 
A kocsit négy, míg a rúdját három 
csillag alkotja.  Ez a hét csillag a Nagy 
Göncöl csillagaihoz képest megle‑
hetősen halovány. Különösen fényes 
viszont a csillagkép legismertebb és 
legfontosabb csillaga. Ez látható a 
szekér rúdjának végén: a Sarkcsillag 
(Polaris), amely mindig az északi 
irányt mutatja – valójában mintegy 
0,8 fok távolságra van a valódi északi 
égi pólustól. 

Mérleg
Libra
Egyike a 12 állatövi csillagképnek. 
Története még a babiloni időkbe nyú‑
lik vissza, amikor a mérleget a holtak 
fölötti ítélet eszközének tekintették. 
Hasonló jelentése volt Egyiptomban 
is. Anubisz, az alvilág és a holtak oltal‑
mazója a holtak lelkét a mérleg egyik 
serpenyőjébe tette, míg a másikban 
egy tollpihe volt. Ha a lélek könnyebb 
volt a pihénél, tovább élhetett a túl‑
világon. Ha viszont nem, akkor egy 
vízilófejű szörnyeteg elnyelte. A Mér‑
leg csak a római korban vált önálló 
csillagképpé, korábban az állatövben 
vele szomszédos Skorpió csillagkép 
része volt.

nyilas
Sagittarius 
Szintén az állatövi csillagképek közé 
tartozik, a zodiákus kilencedik jegye, 
ahol a Nap elhagyja a téli napfordulót. 
Eredete a görög kentaurokhoz vezet‑
hető vissza; ezeket a kegyetlen, félig 
ló‑félig ember lényeket nyilazó alakok‑
ként képzelték el. Kheirónt, bár maga 
is kentaur volt, bölcs tanítómesternek 
tartották: Akhilleuszt is ő oktatta az íj, 
a parittya és a lant művészetére. Egy 
napon azonban Héraklész véletlenül 
megsebesítette mérgezett nyilával. 
Kheirón rettenetesen szenvedett, és 
végül önként lemondott halhatatlan‑
ságáról. Halála után Zeusz az égre 
helyezte őt csillagképnek.
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Egy ország történelme sok forrásból megismerhető: tankönyvekből, filmekből, lexikonokból. 
De ha csak az utcán sétálunk, vagy a térképet nézegetjük, már akkor – észrevétlenül is – 
bele‑belekóstolunk egy ország történelmébe, s találgatjuk olykor, ki is lehetett az, akiről az 
adott utcát, teret elnevezték. Virtuális sétánkon utcanévtáblákon keresztül adunk bepillantást 
Horvátország történelmének legfontosabb fejezeteibe.

Történelem – utcanevekben

Illírek, rómaiak
i.e. 1000 körül: A térség első lakói 
az illírek. Egyes törzseik neve máig 
fennmaradt, pl. a hisztrióták – Isztria, 
dalmaták – Dalmácia.
i.e. 8–4. század között: Görög tele‑
pesek érkeznek az illír falvak közé és 
a tengerparton illetve a szigeteken 
kolóniákat alapítanak, pl. Tragurion 
(Trogir), Epidaurum (Cavtat), Issa (Vis), 
Korkira (Korčula).
i.e. 3. század vége: Teuta illír királynő 
erős szövetséget hoz létre a görög te‑
lepesek és a terjeszkedő Római Biro‑
dalom ellen. 
i.e. 229: A pharosi csatában elszen‑
vedett illír vereség utat nyit a római 
hódítóknak az Adria partjára. 

i.e. 33‑ig: Befejeződik a római hódí‑
tás, az Illyricum nevű tartományban a 
rómaiak katonai táborokat építenek, 
melyek később városokká fejlődtek 
(pl. Parentium – Poreč, Pola – Pula, 

Salona – Solin). A provinciák több 
szülötte is római császár lett, a legna‑
gyobb közülük Diocletianus, akinek a 
palotája ma Split látványossága.
i.sz. 395: A Római Birodalom két rész‑
re bomlik. Dalmácia tengerparti sávja 
a Nyugatrómai, hegyvidéki területe 
pedig a Keletrómai (Bizánci) Biroda‑
lom része lesz.
476: A Nyugatrómai Birodalom bu‑
kása után a tengerpart a keleti gótok 
uralma alá kerül.
555: Justinianus bizánci császár meg‑
dönti a keleti gót államot, és birodal‑
mához csatolja a tengerpartot.

A szláv honfoglalás
7. századtól kezdődően: Avar és szláv 
törzsek lerombolják a rómaiak által 
alapított nagyvárosokat. A népvándor‑
lás során a horvát törzsek egy része 
délebbre húzódik, más részük a mai 
Lengyelország területén marad (Krak‑
kó környékén egészen a 10. századig 
létezett „Fehér Horvátország”). A hét 
törzsből álló korai horvát állam az an‑
tik Liburnia és Dalmácia területén jön 
létre, határa északon az Isztriai‑félszi‑
get keleti sarka, délen a Cetina folyó. 

8. század vége: A horvátok először 
avar uralom alá kerülnek, majd Nagy 
Károlynak az avar birodalom felett 
aratott győzelme után a frankok veszik 
át a hatalmat a régióban, akik a latin 
írást is behozzák.
845–865: Trpimir fejedelem uralko‑
dása. Ő alapítja meg az első horvát 
püspökséget Ninben. 
878: Trpimir egyik elűzött fia, Zdeslav 
trónra lépése után bizánci segítséggel 
a horvátok felszabadulnak a frank 
uralom alól.

879: Branimir, miután meggyilkolja 
Zdeslavot, elfoglalja a fejedelmi szé‑
ket. Bizánctól elfordulva a pápasággal 
alakít ki jó kapcsolatokat, és megala‑
pítja a független horvát államot. Visz‑
szaveri a velenceiek támadását, akik 
ettől kezdve 100 éven át adót fizetnek 
a horvátoknak.
892–910: Az utolsó horvát fejedelem, 
Mutimir uralkodása.

U L I C A

DIOKLECIJANOVA

O B A L A

KNEZA BRANIMIRA

AZ ELŐZŐ OLDALOn Dubrovnik
FEnT Branimir szobra Ninben
BALRA Ilyen lehetett Diocletianus 
palotája Splitben
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Fejedelmek és királyok
10. század: Horvátország területe 11 
zsupánságra tagolódik (a županija – 
megye név ma is használatos): Livno, 
Cetina, Imotski, Pliva, Pset, Primorje, 
Bribir, Nona, Knin, Sidraga, Nin. Emel‑
lett Krbava, Lika és Gacka vidékét a 
bán birtokolja, akiknek a horvát törté‑
nelem során végig kiváltságos szerep 
jutott, a király melletti „társuralkodó‑
nak” számítottak.

910–930: Tomislav egy államban 
egyesíti a horvát hercegségeket és az 
addig független bizánci városokat. Si‑
kerrel védi meg országát a kalandozó 
magyaroktól. 
925: Tomislav királlyá koronázása, és 
a (nyugati) kereszténység felvétele. A 
horvátság ezzel a lépéssel csatlakozik 
a nyugat‑európai civilizációhoz.
926: Tomislav Bosznia területén le‑
győzi a bolgár uralkodó seregét.

11. század: A független horvát ki‑
rályság fénykorát éli, annak ellenére, 
hogy IV. Krešimir Péter (1058–1073) 
Dalmácia megszerzésére irányuló 
törekvései nem járnak sikerrel. A 
tengerparti városok 1204‑ig bizánci, 
majd velencei uralom alatt maradnak. 
Uralkodása utolsó éveiben Zvonimir 
bánnal kell osztoznia a hatalmon, aki 
végül követi a trónon.
1088: Zvonimir utód nélkül hal meg, 
az országban örökösödési viszály 
támad. A főurak egyik csoportja I. 
(Szent) Lászlót hívja meg a trónra, aki 
1091‑es hadjárata után a Dráva és a 
Gvozd‑hegység közötti vidéket – Szla‑
vónia néven – területileg különálló 

politikai egységként csatolja a magyar 
koronához. 
1094: László megalapítja a zágrábi 
püspökséget és elfoglalja a tenger‑
melléki Horvátországot is.
1102: Könyves Kálmán – folytatva 
László déli hódításait – Horvátország 
királyává koronáztatja magát. Ezzel 
létrejön a perszonálunió a magyar 
koronával, de a terület a bán fenn‑
hatósága alatt megőrzi viszonylagos 
különállását.

Magyarok, tatárok
1105: Kálmán ostrom alá veszi Zadart 
(Zára), majd Trogirt (Trau) és Splitet 
(Spalato) is. A következő évben a 
környező szigetvilág is behódol, amit 
a pápa is elismer. Könyves Kálmán 
felveszi a Horvátország és Dalmácia 
királya címet. Innentől kezdve a két 
tartományt összetartozónak tekintik 
és Tengermelléknek nevezik.

1107: Könyves Kálmán autonómiát 
és kiváltságokat ad a dalmát városok‑
nak. Ebben az időben tesznek szert 
kiskirályi hatalomra a tengerpart nagy 
családjai, a Subićok (Zrínyiek) és a 
Frangepánok.
1116: Velence ismét elhódítja Dalmá‑
ciát; a magyarok visszaszerzési kísér‑
letei sokáig sikertelenek maradnak.

1167–1180: A magyar trónviszályokat 
kihasználva Manuel, az ismét meg‑
erősödött Bizánc császára elfoglalja 
Dalmáciát, Boszniát és Horvátország 
nagy részét.
1181: III. Béla visszaszerzi az elveszett 
tartományokat.
13. század eleje: Hatalmát megerősí‑
tendő II. András visszaadja a dalmát 
városok korábbi státuszát.
1241: Mongol betörés Horvátország‑
ba. Az 1241–42‑es tatárjárás elől IV. 
Béla király és vele sok horvát először 
Zágrábba, majd a tengerparti telepü‑
lésekre (Spalato, Trau) menekül.

13. század második fele: A tatárok ki‑
vonulása után a horvát nemességnek 
sikerül megerősítenie helyzetét, kiski‑
rályokként uralkodnak országrésznyi 
birtokaik felett. A Šubićok örökletes‑
sé teszik családjukban a horvát báni 
méltóságot. 
1300: a Šubićok behívják Károly Ró‑
bertet, cserébe örökös báni méltó‑
ságra tartanak igényt, ezt azonban az 
Anjouk vonakodtak megadni. Károly 
Róbert a magyar uralom helyreállítá‑
sáért küzd, Horvátország és Dalmácia 
azonban Velence védnöksége alá hú‑
zódik. 1326‑ban egy sikertelen kato‑
nai akció után Károly Róbert megelé‑
gedett jogai névleges fenntartásával.

U L I C A

KRALJA TOMISLAVA

O B A L A

KRALJA KREŠIMIRA IV

JOBBRA A horvátok megérkeznek 
az Adriához – Oton Iveković 
festménye 1905‑ből

O B A L A

FRANKOPANSKA

U L I C A

ZRINSKIH
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Törökök, Habsburgok
1345–1348: Nagy Lajos behódoltatja 
a horvát nagyurakat. Békekötés Ve‑
lencével.
1356: Újraindul a magyar–velencei 
háború. 
1409‑től: Raguza kivételével Velence 
400 évig uralja a kelet‑adriai partvi‑
déket.
15. század: Török előrenyomulás. 
1493: Török győzelem a horvát‑szla‑
vón báni sereg felett. A bán fogságba 
esik, a csatában elpusztult a horvát 
nemesség legjava.
16. század: Az oszmánok meghódítják 
Horvátország nagy részét.
1526: A mohácsi csata. Frangepán 
Kristóf horvát bán seregei Zágrábnál 
állnak, támadásra már nincs erejük. 
1537: Elesik Kliš (Klissza), a törökök 
előtt szabad az út a tengerpartig.
1591–1593: A tizenöt éves háború 
első nagyobb keresztény győzelme.
1668–1671: A Wesselényi‑féle össze‑
esküvés elbukása után Zrínyi Pétert és 
Frangepán Kristófot kivégzik. 
1683–1699: Felszabadító háború a 
törökök ellen.
1699: Karlócai béke: a horvát terüle‑
tek zöme felszabadul az oszmán ura‑
lom alól, Szlavónia a Habsburgoknak 
jut, Velence újabb dalmát területekkel 
gyarapítja birtokait.
1745: Mária Terézia egyesíti Horvátor‑
szágot Szlavóniával.
1776: Fiume szabad kikötővárost és 
környékét Mária Terézia a magyar ko‑
ronához csatolja.

1790: Horvátországot magyar kor‑
mányzat alá helyezik.
1797: Velence bukása, Dalmácia oszt‑
rák uralom alá kerül. 
1805–1809: Horvátország területe 
átmenetileg Napóleon ellenőrzése alá 
kerül.
1816–1848: Horvátországot Szlavó‑
niával együtt a magyar korona társor‑
szágaként kezelik.

A horvát ébredés
1830‑40‑es évek: Ljudevit Gaj tény‑
kedése, a horvát irodalmi nyelv kiala‑
kítása.
1847. október 23.: A horvát rendi tar‑
tománygyűlés határozatot hoz a hor‑
vát nyelv hivatalossá tételéről.

1848–1859: Josip Jelačić bánsága 
Horvátországban.
1848. június 5.: Az új horvát alkot‑
mány kimondja az ország elszakadá‑
sát Magyarországtól.
1848 szeptembere: Jelačić bán csa‑
pataival betör Magyarországra, de 
Pákozdnál vereséget szenved.
1850‑től: Josip Juraj Štrossmayer 
Bosznia és Szerémség püspöke, a na‑
cionalista Nemzeti Párt vezetője.
1860: Ante Starčević megalakítja a 
Jogok pártját. Jelmondatuk: „Se Bécs‑
nek, se Pestnek”.

1867: Az osztrák–magyar kiegyezés 
után Isztria és Dalmácia osztrák kézen 
maradt, Horvátország egyéb területei 
Magyarországhoz kerülnek.
1868: Horvát–magyar kiegyezés; Hor‑
vátország belső autonómiát kap.
1905: Létrejön a horvátországi szerb–
horvát koalíció.

A világháborúk
1914: Ferenc Ferdinánd trónörökös 
meggyilkolása Szarajevóban. A horvá‑
tok a Monarchia tagjaként harcolnak 
a világháborúban.
1918.  december 1.: A szerb 
Karađorđevič dinasztia megalakítja a 
Szerb‑Horvát‑Szlovén Királyságot.
1920. június 4.: A trianoni békediktá‑
tum aláírása.
1921. szeptember 3.: Trónra lép 
Karađorđević Sándor király.
1928. június 20.: Merénylet Stjepan 
Radić, a horvát parasztpárt elnöke 
ellen. Zavargások kezdődnek.
1934. október 9.: Sikeres merénylet 
Sándor király ellen. Az új uralkodó II. 
Péter lesz.
1939: Pál régens önállóságot ad Hor‑
vátországnak a Jugoszláv királyságon 
belül.
1937. augusztus: Josip Broz Tito át‑
veszi a Jugoszláv Kommunista Párt 
vezetését.

O B A L A

BANA JOSIPA JELAČIĆA

U L I C A

Dr. ANTE STARČEVIĆA



Történelem – utcanevekben  | 385 Történelem – utcanevekben | 385 

1939. augusztus 26.: Szerb–horvát 
kiegyezés.
1941. április: Németország szövetsé‑
geseivel lerohanja Jugoszláviát. 
1945. május 8.: A jugoszláv csapatok 
felszabadítják Zágrábot.

Tito Jugoszláviája
1945. november 29.: A Jugoszláv Szö‑
vetségi Népköztársaság kikiáltása.
1946. október: 16 év börtönre ítélik 
Alojzije Stepinac zágrábi érseket.
1948–1949: Moszkva és szövetsége‑
sei felmondják a Jugoszláviával kötött 
egyezményeket, és gazdasági‑poli‑
tikai blokád alá helyezik az országot.
1956. július 18–19.: Tito, Nehru és 
Nasszer brijuni találkozója.
1961. szeptember 1–6.: Az el nem 
kötelezett mozgalom első csúcsérte‑
kezlete Belgrádban.
1970–1971: A „horvát tavasz”, 
tüntetések, diáksztrájkok a zágrábi 
egyetemen; ezt követően a horvát 
reformpolitikus vezetők lemondanak, 
tisztogatás kezdődik.
1975. november 10: Aláírják az 
Osimoi‑egyezményt, mely véglegesíti 
az olasz–jugoszláv határt.
1980. május 4: 88 éves korában 
meghal Josip Broz Tito.
1987: Hatalomra kerül Slobodan 
Milošević.

Jugoszlávia felbomlása
1990. január: Horvátországban enge‑
délyezik a pártok megalakulását.
1990. május 6–7.: A választásokat a 
Horvát Demokratikus Közösség nyeri, 
vezetője Franjo Tuđman.
1990. augusztus 17.: Incidensek a 
horvátországi szerb fegyveresek és a 
horvát belügyi egységek között. 
1990. december 22.: A horvát parla‑
ment elfogadja az új alkotmányt.
1991. február 21.: A horvát parla‑
ment határoz a Jugoszláviától való 
elszakadásról.
1991. február 28.: A horvátországi 
szerbek létrehozzák a Krajinai Szerb 
Autonóm Területeket.
1991. március 25.: Milošević és 
Tuđman tárgyalásai Bosznia‑Hercego‑
vina felosztásáról.
1991. május 19.: A horvát szavazók 
93%‑a függetlenség mellett voksol.
1991 ősze: A jugoszláv néphadsereg 
és szerb szabadcsapatok támadást 
indítanak Dubrovnik és Vukovár ellen.
1991. október 8.: A horvát parlament 
kihirdeti a függetlenséget.
1991. november 23.: Tuđman és 
Milošević Genfben megállapodnak a 
tűzszünetről.
1991. december 23.: Németország 
1992. január 15‑i hatállyal elismeri 
Horvátország függetlenségét.

1992. január 15.: Az Európai Közös‑
ség elismeri az ország függetlenségét.
1993. augusztus 28.: A hercegovinai 
Grudeban kikiáltják a Herceg‑Boszni‑
ai Horvát Köztársaságot. Elnöke Mate 
Boban, fővárosa Mostar.
1994. március 11.: Splitben dönte‑
nek a közös horvát–bosnyák katonai 
parancsnokság létrehozásáról.
1995. május 1–2.: A Villám hadmű‑
velet során a horvát hadsereg felsza‑
badítja Nyugat‑Szlavóniát. Válaszul 
a szerbek rakétatámadást indítanak 
Zágráb ellen.
1995. december 14.: A Daytoni Bé‑
keszerződés ünnepélyes aláírása Pá‑
rizsban.
1998. január 15.: Helyreáll Horvátor‑
szág teljes területi egysége.
1999. december 2.: Meghal Franjo 
Tuđman horvát államelnök. Az új hor‑
vát államelnök Stjepan Mesić.
2002. december 15.: Az utolsó ENSZ 
békefenntartó is elhagyja Horvátor‑
szágot (a Kotori ‑öböl nyugati bejára‑
tánál levő Prevlaka‑félszigetről).
2005. október 3.: Megkezdődnek 
Horvátország csatlakozási tárgyalásai 
az Európai Unióval.
2009. április 1.: Horvátország a NATO 
teljes jogú tagja.

O B A L A

MARŠALA TITA

U L I C A

Dr. FRANJE TUĐMANA

BALRA LEnT Zrínyi Péter és 
Frangepán Kristóf kivégzése 
Bécsújhelyen (korabeli rajz) 
BALRA FEnT Tito marsall
LEnT A háborúban megrongált és 
elhagyott házak
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A tengerpart konyhája
Hajózás közben az időjáráson és az útiterven kívül a legtöbb 
szó talán arról esik, hogy aznap hol és mit fogunk ebédelni 
vagy vacsorázni. Bár indulás előtt nyilván nagy készleteket 
halmoztunk fel – akár otthonról hozva, akár helyben besze‑
rezve – a hajón, egy‑egy kikötés után mindenképp üljünk be 
egy helyi étterembe, kóstoljuk meg a horvát konyha jellegze‑
tességeit, tegyük ezzel teljessé a hajózás élményét!
 Míg az ország belsejében a Közép‑Európában, s így ha‑
zánkban is megszokott ételek dominálnak, a kikötőkben a 
mediterrán ízek és a halból, tenger gyümölcseiből készült 
ételek viszik a prímet. De itt sem kell lemondani a kevésbé 
egzotikus húsos vagy akár húsmentes ételekről, tésztákról; és 
pizzát is szinte bárhol lehet kapni.
 Mielőtt azonban az étlapot kezdenénk böngészni, el kell 
döntenünk, hogy melyik étterem, vendéglő asztalához üljünk 
le. A döntésben számtalan szempont játszhat szerepet. Mi 
itt csak az általános, közismert receptet ismételhetjük: ahol 
sokan ülnek, s pláne helyiek is, abban az étteremben való‑
színűleg nem fogunk csalódni. Az egyes kikötőket bemutató 
oldalakon ajánlunk néhány éttermet; ottjártunkkor ezek jók 
voltak, kellemes emlékekkel távoztunk onnan. Sajnos ez 
azonban nem garantálja, hogy ez azóta is így van. Egy tulaj‑
donosváltás, vagy egy új szakács megváltoztathatja a korábbi 
vendégszerető hangulatot, jó ízeket, kedvező árakat. De az is 
elég, ha éppen aznap nem sikerült megfelelő alapanyagot be‑
szerezni, vagy a szakácsnak van rossz napja – és máris nem 
sikerül olyan jól az ebéd vagy a vacsora… Ez azonban szeren‑
csére ritka: az elmúlt években megfigyelhető, hogy a horvát 
vendéglátósok egyre jobban és jobban odafigyelnek a minő‑
ségre, a vendégekre; arra, hogy aki egyszer betért hozzájuk, 
legközelebb is eljöjjön, s esetleg ajánlja is a helyet másoknak.
 A tengerparton étteremben enni nem olcsó mulatság: 
egy három fogásos étkezést itallal együtt ritkán úszunk meg 
150 kuna alatt személyenként. De érdemes megkóstolni a 
helyi ízeket; hiszen tengeri halat, rákot, kagylót ilyen frissen 
kevés más helyen ehetünk…
 Az éttermek nyitva tartása változó: van, ahol szigorúan ve‑
szik az ebéd‑ és vacsoraidőt. Ezeken a helyeken délben 12 és 
3 óra között, majd általában este 7 után szolgálnak fel meleg 
ételt; előfordul, hogy a két időszak között be is zárnak. Máshol 
egész nap működik a konyha és bármikor beülhetünk. 
 Ne csodálkozzunk, ha az étlaptól néha eltér a kínálat: kife‑
jezetten igaz ez a halakra és egyéb tengeri élőlényekre. Hiába 
van az étlapon egy adott halfajta, ha aznap a halászok hálójá‑
ban ilyen nem volt, akkor bizony le kell mondanunk róla. Sok 
helyen az étterem előtti vitrines jégszekrényből, vagy a pincér 
által nagy tálon elénk hozott kínálatból választhatjuk ki, hogy 
melyik hal vagy rák kerüljön a tányérunkra.
 Néhány jellegzetes horvát étel bemutatásával, majd to‑
vábblapozva egy képzeletbeli (s magyarra lefordított) étlappal 
nyújtunk segítséget a horvát éttermekben való eligazodáshoz. 
Dobar tek – jó étvágyat!

 
Levesek
A horvátok kevés, és csak néhány faj‑
ta levest (juha) esznek. Sok honfitár‑
sunknak felcsillan a szeme, amikor az 
étlapon meglátják a hallevest (riblja 
juha) s szinte már látják maguk előtt 
a pirosan gőzölgő halászlét; csalódni 
fognak, mert ebben paprika helyett 
fokhagyma és rizs van. A halleves 
mellett a különféle zöldséglevesekkel 
találkozunk a legtöbbet.

Előételek, saláták
A leveseknél sokkal nagyobb választé‑
kot találunk az előételekből. Ne hagy‑
juk ki a dalmát sonkát (dalmatinski 
pršut) pagi sajttal (paški sir), olajbo‑
gyóval (masline). Már itt megkezd‑
hetjük a tenger gyümölcseivel való 
ismerkedést egy tonhalcarpaccio 
(carpaccio od tuna) vagy egy polip‑
saláta (salata od hobotnice) formá‑
jában. Akár előételnek, akár a főétel 
mellé választhatunk pl. vegyes salátát 
(mješana salata).

Tészták, rizottók
A több évszázados olasz befolyás ha‑
tására sok tésztaféle, rizottó és ter‑
mészetesen pizza is van a horvát étla‑
pokon. A hagyományos bolognai vagy 
milánói tészták, lasagne vagy a vál‑
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FEnT Halleves
KÖZÉPEn Dalmát sonka és sajt
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tozatos pizzák mellett kóstoljuk meg 
a rižot od škampi‑t (rizottó rákkal), 
esetleg a tenger gyümölcsével megra‑
kott rižot sa plodovima mora‑t. Kicsit 
ijesztő színű, de finom a tintahalnak 
köszönhetően koromfekete črni rižot.

Halak
Nehéz dolga van annak, aki név alap‑
ján próbál meg választani az étlapon 
lévő hal‑kínálatból. Eltekintve attól 
az imént említett problémától, hogy a 
kínálat az aktuális fogástól függ, sok 
halfajtának nincs elterjedt magyar 
neve, vagy ha van is, nehéz annak 
alapján beazonosítani. Ajánlatos te‑
hát a választásnál azt a taktikát követ‑
ni, hogy a bemutatott kínálatról kifag‑
gatjuk a pincért, s így néhány alkalom 
után már felismerjük a leggyakoribb 
halakat. Ilyen neveket fogunk hallani: 
zubatac (fogasdurbincs), brancin (ten‑
geri sügér), orada (aranydurbincs), 
skuša (makréla), škarpina (skorpió‑
hal), kovač (Szt. Péter‑hal). Szemre és 
névre is ismerősebb a tin (tonhal) vagy 
a sdrela (szardínia). Az ízeket legjob‑
ban az őrzi meg, ha a halakat na žaru 
(azaz roston sütve) készíttetjük el. Kö‑
retnek általában főtt krumplit (kuhani 
krumpir) és mángoldot (blitva) adnak 
hozzá, de kérhetünk sült krumplit 
(pomfrit) vagy salátát is.

Tenger gyümölcsei
A halak mellett ezekből készülnek 
a tengerpart legizgalmasabb éte‑
lei. Kóstoljuk meg a škampit (rák), 
školjkét (kagyló), dagnjét (feketekagy‑
ló), hobotnicát (polip), vagy a lignjét, 
melynek neve a magyarban ugyan 

tintahal, de rendszertanilag nem a 
halakhoz, hanem a lábasfejűek osztá‑
lyába tartozik. A rákot a már ismert na 
žaru helyett kérhetjük na buzaru azaz 
valamilyen (paradicsomos vagy fok‑
hagymás) szószban. A tintahalat – ha 
nem grillezve kérjük – rántva (pržene) 
is elkészítik.

Húsételek
Ha nem vágyunk semmilyen úszó élő‑
lényből készült ételre, válasszunk a 
húsételek széles kínálatából. Tipikus 
– szerb‑bosnyák eredetű – délszláv 
étel a ćevapi vagy ćevapčići: a 3 féle 
húsból készült fasírtszerű rudacskák‑
hoz elengedhetetlen az apróra vágott 
hagyma és az ajvár (paprikából, pad‑
lizsánból és fokhagymából készült 
mártás). A ćevapihoz ízre nagyon 
hasonló, de lepényszerű alakban tá‑
lalják a pljeskavicát; gyakran kínálják 
kajmakkal, a tradicionálisan mocsári 
bölény tejéből, de újabban általában 
tehéntejből készült túróval.
Szinte kihagyhatlan – bár kevés he‑
lyen kapható – a janjetina, a nyárson, 

parázson sült bárány vagy az odojak 
(malacsült). S ha mindez nem elég, 
szinte minden étlapon van natúrszelet 
(naravni odrezak) vagy bečki odrezak, 
azaz bécsi szelet.

Desszertek
Ha még marad hely a desszertnek, 
általában néhány fajta sütemény 
(kolač) vagy palacsinta (palačinke) 
közül választhatunk, esetleg fagylaltot 
(sladoled) kérhetünk.

Hideg harapnivalók
Ha nincs időnk vagy kedvünk étterem‑
ben enni, térjünk be egy pékségbe: az 
édes és sós pékáruk széles és friss 
választékát látva nehéz lesz dönte‑
ni… Kóstoljuk meg a bureket, amely 
a réteshez hasonlítható, sós, leveles 
tésztából készül sok olajjal. Tölteléke 
túró (burek sa sirom), vagy hagymán 
pirított marhahús (burek sa mesom).
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Restoran, konoba, gostinica…
Ahogy a magyarban, úgy a horvát nyelvben is jellegüktől függően más‑
hogy hívják az egyes vendéglátóipari egységeket. A restoran klasszikus 
éttermet jelent, a konobát fogadónak, a gostinicát vendéglőnek fordít‑
hatjuk. Bárhogy is nevezzék a helyet, a tengerparton lényeges különbsé‑
get sem kinézetben, sem kínálatban, sem árfekvésben nem fogunk ta‑
pasztalni egy restoran és egy konoba között; az elnevezés inkább csak a 
hagyományokat tükrözi. S ha csak egy kávét vagy más italt szeretnénk el‑
fogyasztani, üljünk be egy kavanába (kávézó), pivovarnába (söröző) vagy 
vinotékába (borozó). Ezeken a helyeken általában ételt nem szolgálnak 
fel. Gyakori, s csak nekünk szokatlan látvány, hogy a horvátok a szomszé‑
dos pékségben megvásárolt reggelijükkel leülnek egy kávézó teraszán és 
az ott rendelt kávéjuk mellett fogyasztják el. Tegyünk bátran mi is így!

BALRA FEnT Halak és egyebek
KÖZÉPEn LEnT Ćevapi
JOBBRA FEnT Sül a bárány
JOBBRA KÖZÉPEn Burek
A KÖVETKEZŐ OLDALOn Étterem a 
parton







JELOVNIK ÉTLAP

Nijedno jelo ne ide s prilogom. Az ételek ára köret nélkül értendő.
Knjiga žalbe nalazi se u predjelu točionika. A panaszkönyv a bárban található.

U cijenu je uračunat PDV. Az árak az áfát tartalmazzák.

TOPLA PREDJELA  MELEG ELŐÉTELEK
Omlet sa sirom 
Hemendegs
Špageti Bolonjez
Njoki u umaku od sira
Tjestenina u umaku od gljiva 
Rižoto od morskih plodova 

Sajtos omlett
Sonkás tojás (ham and eggs)
Bolognai spagetti
Gnocchi sajtmártással 
Tészta gombamártással
Tenger gyümölcsei rizottó

HLADNA PREDJELA  HIDEG ELŐÉTELEK
Dalmatinski pršut
Domaći narezak
Paški sir
Salata od hobotnice
Salata od plodova mora 
Salata od tunjevine

Dalmát sonka
„Házi szeletek” (általában szalámik, sajtok)
Pagi sajt
Polipsaláta
Tenger gyümölcsei saláta
Tonhalsaláta

JUHE  LEVESEK
Goveđa juha
Juha od gljiva
Juha od povrća
Juha od rajčice
Bujon s jajetom
Riblja juha 

Marhahúsleves
Gombaleves
Zöldségleves
Paradicsomleves
Erőleves tojással
Halleves

VEGETARIJANSKA JELA  VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK
Pohani sir 
Pohane tikvice
Rižoto od povrća
Mix pohanog povrća

Rántott sajt
Rántott cukkini
Vegetáriánus rizottó
Rántott zöldségek

JELA NA ŽARU  GRILL ÉTELEK
Plata za dvije osobe 
Miješano meso na žaru 
Ramstek na žaru
Biftek na žaru 
Svinjski steak na žaru
Svinjski filet na žaru 
Teleći kotlet na žaru
Svinjski kotlet na žaru 
Pileća prsa na žaru 
Ražnjići
Pljeskavica 
Ćevapĉići
Janjetina 
Odojak

Vegyes tál két személyre
Roston sült vegyes húsok
Marhaszelet (hátszín)
Marhaszelet (bélszín)
Sült disznóhús (steak)
Sült disznóhús (filé)
Borjúkotlett
Kotlett disznóhúsból
Csirkemell roston
Rablóhús
Roston sült darált húspogácsa
Darált húsból készült kolbászkák kisütve
Báránysült
Malacsült



RIBE  HALAK
Zubatac 
Orada 
Tuna 
Skuša 
Škarpina 
Morski pas – odrezak 
Škampi na buzaru
Škampi na žaru 
Lignje na žaru 
Pržene lignje
Dagnje 
Riblja plata za dvije osobe

Fogasdurbincs
Aranydurbincs
Tonhal
Makréla
Skorpióhal
Cápasteak
Rák fehérboros vagy paradicsomos szószban
Roston sült rák
Tintahal roston
Rántott tintahal
Kagyló
Vegyes haltál két személyre

PRILOZI I DODACI  KÖRETEK
Pomfrit 
Kuhani kumpir 
Riža
Đuveć riža 
Povrće s roštilja
Kruh

Sült krumpli
Főtt krumpli
Rizs
Lecsós rizs
Roston sült zöldségek
Kenyér

Zelena salata 
Kupus salata 
Kiselo povrće 
Salata od rajĉice 
Salata od krastavaca 
Miješana salata 

Zöldsaláta
Káposztasaláta
Vegyes savanyúság
Paradicsomsaláta
Uborkasaláta
Vegyes saláta

SLATKA JELA  DESSZERTEK
Palaĉinke s džemom ili ĉokoladom
Voćni kup 
Štrukli sa jabukom
Sladoled 
Kolaĉ
Panacota 

Palacsinta lekvárral vagy csokoládéval
Gyümölcssaláta (kehely)
Almás rétes
Fagylalt
Sütemény
Panna cotta (joghurtos édesség)

TOPLI NAPITCI  MELEG ITALOK
Kava (mala / velika) 
Kava s mlijekom / šlagom 
Čaj 
Mlijeko 

Kávé (kicsi / nagy)
Kávé tejjel /tejszínnel
Tea
Tej

ŽESTOKA PIĆA  RÖVIDITALOK
PIVA  SÖRÖK
VINA  BOROK

BEZALKOHOLNA PIĆA  ALKOHOLMENTES ITALOK
Mineralna voda (gazirana/negazirana) 
Limunada 
Gazirana pića
Prirodni sok 

Ásványvíz (szénsavas / szénsavmentes)
Limonádé
Szénsavas üdítők
Friss gyümölcslé

SALATE SALÁTÁK
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A horvát borok
Horvátországról talán nem a szőlőtermelés és a bor jut 
eszünkbe elsőként. De ha az Isztriai‑félszigeten autózunk, 
vagy Közép‑ és Dél‑Dalmáciában hajózunk (különösen Hvar‑ 
és Brač‑szigetek vagy a Pelješac‑félsziget partjainál), sok sző‑
lőültetvényt látunk a domboldalakon, sokszor nagyon nehe‑
zen megművelhető helyeken is. 
 A szőlőfajták egy része ismerős lehet számunkra, hiszen 
termelnek chardonnay‑t, rajnai rizlinget, cabernet sauvignont, 
cabernet franc‑t vagy éppen zweigeltet is. De ezeken túl né‑
hány tipikus horvát szőlő‑ és borfajtával találkozunk, melye‑
ket érdemes megkóstolni – ezek közül adunk egy ízelítőt.
 Horvátország borvidékeit a kontinentális és a partvidéki 
régióra osztjuk fel; az egyes borvidékeket a térkép mutatja:

Ha bort keresünk, az alábbi kis felsorolás segít a nekünk 
megfelelő fajta kiválasztásában:
 ▪ bijelo – fehér
 ▪ crno – vörös (a szó maga horvátul feketét jelent)
 ▪ rosa – rozé
 ▪ suho – száraz
 ▪ polusuho – félszáraz
 ▪ slatko – édes
 ▪ stolno – asztali
 ▪ kvalitetno – minőségi

Bármilyen bort vagy egyéb alkoholtartalmú italt válasszunk, 
ügyeljünk a mértékre!

Živjeli! Egészségünkre!

Malvazija
Az Isztria bora: a legjobb termőte‑
rületek a tengerparttól néhány kilo‑
méterre, az első hegyvonulat után 
találhatók: a sok napsütés, az állandó 
légmozgás, és hűvös éjszakák adják a 
Malvazija zamatát. A velenciek által 
elterjeszett szőlőfajtából mind köny‑
nyű, friss, szénsavas, mind nehezebb, 
testesebb fehérborokat is készítenek.

Žlahtina
Krk‑sziget, azon belül is Vrbnik fehér‑
bora;  a 178. oldalon részletesebben  
olvashatunk róla.

Trojišćina
A Kvarner‑régióban, elsősorban Susak 
homokos talaján és Cres‑szigeten 
termő szőlőfajta. Bár besorolása sze‑
rint fehérbor, színe már rozéba hajlik, 
rózsaszínes‑rézvöröses. Szőlőjéből 
desszertbort is készítenek.

Babić
Száraz vörösbor Közép‑Dalmácia leg‑
jellemzőbb szőlőfajtájából. Elsősor‑
ban Primošten környékén termelik, de 
korčulai Babić is létezik. Színe csillo‑
góan sötétvörös, aromája bársonyos.

Vugava
Kevesebben ismerik, de aki egyszer 
megkóstolta, emlékezni fog rá. A faj‑
ta elsősorban Vis szigetén honos, de 
terem Bračon is. Korábban gyakran 
desszertbor készült belőle, de ma 
már nagyon finom, friss, száraz fehér‑
borokat állítanak elő belőle, olykor 
barrique változatban is. Vis kikötőjétől 
pár lépés Lipanović, az egyik legjobb 
Vugava‑termelő boltja.

Moslavina

Slavonia
(Szlavónia) PodunavljePokuplje

Prigorje - Bilogora

Zagorje - 
Međimurje

Pleživica

Istra
(Isztria)

Hrvatsko Primorje
(Horvát tengerpart)

Sjeverna Dalmacija
(Észak-Dalmácia)

Srednja i Južna Dalmacija
(Közép- és Dél-Dalmácia

Dalmatinska Zagora
(Dalmát hegyvidék)
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Bogdanuša, Darnekuša
Két őshonos hvari szőlőfajta: a 
Bogdanušából a sziget fehérbora, míg 
a Darnekušából a rubinszínű, friss aro‑
májú vörösbora készül. 

Plavac Mali
A legismertebb, leginkább keresett 
dalmát vörösbor. Elsődleges termőhe‑
lye a Pelješac‑félsziget, de Korčulán, 
Hvaron, Visen és Bračon is megtalál‑
juk. A legjobb minőségű plavac mali‑
ból készült borokat – pelješaci termő‑
helyükről elnevezve – Dingač illetve 
Postup néven forgalmazzák.

Pošip
A Plavac Mali méltó párja fehérben: 
Korčula aranyszínű csúcsbora, Čara 
és Smokvica vidékéről.

Parč
A dalmát szigetek kedvelt muskotá‑
lyos fajtája, terem Hvaron és Bračon 
is, ez utóbbi helyen viperának is hív‑
ják. A belőle készült bor színe jelleg‑
zetes szalmasárga.

Grk
Grk, azaz szó szerint görög – ez a 
szőlőfajta neve, mely a Lumbarda 
környéki homokos talajon terem meg, 
s amelyből ez a kissé kesernyés, za‑
matos fehérbor készül. Ugyanebből a 
szőlőből magasabb alkoholtartalmú 
desszertbort, prošeket is készítenek.

S ha nem bort…
…innánk, akkor sem kell a helyi specialitásokat 
nélkülöznünk. Sőt, ha a csapolt sört (točeno 
pivo) választjuk, nem is nagyon tudjuk elkerülni 
a horvát márkákat, hiszen általában ezeket kí‑
nálják az éttermekben, kocsmákban. Mindkét 
nagy sörmárka, a Karlovačko és az Ožujsko is 
kifejezetten finom, vetekszik a különböző is‑
mert, nem horvát sörökkel (ez utóbbiakat üve‑
ges változatban természetesen be tudjuk szerezni mind az üzletekben, 
mind a vendéglátóhelyeken). A fenti két márka mellett a leggyakrabban 
még a szomszédos Szlovéniából származó Laško sörrel találkozunk. 
A röviditalok kedvelőinek ajánljuk a rakiját, melynek előállítási módja és 
íze leginkább a pálinkára hasonlít, és a különböző gyógynövényekkel ké‑
szített travaricát. Ez utóbbi íze mindenhol más és más, hiszen mindenki 
más növényeket és más arányban tesz bele. 

Tipikus horvát likőr a cseresznyéből készült 
zadari Maraška. Az alkoholmentes italok vá‑
lasztékában mind a horvát, mind az ismert 
import márkákat megtaláljuk; de ásványvizek 
tekintetében a horvát gyártásúak dominálnak. 
Figyeljünk rá, hogy Horvátországban kék ku‑
pakja van a szénsavmentes (negazirana) vizek‑
nek; ha szésavas vizet szeretnénk, keressük a 
címkén a gazirana feliratot!

JOBBRA Szőlő Brać szigetén
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A hajózás után
„Amikor az autóbusszal hazafelé gu‑
rultunk, furcsa dolgot vettem észre. 
Az ablakon kitekintve mindig auto‑
matikusan felfelé, a felhőkre néztem, 
s nem a tájra. Belém rögződött, hogy 
a felhőket kell nézni, ők mondják el, 
mit hoz a következő néhány óra, vagy 
nap. Vidám utazást, vagy kíméletlen 
hánykolódást. Tudat alatti beidegző‑
dések kerültek felszínre: a felhőkben 
kerestem a közeljövőt, válaszokat a 
bennem bujkáló kérdésekre. 
S szinte fájt, hogy a felhők már nem 
mondanak semmit…”
(Gál József: Széllel, szél ellen)
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vitorlásruházat, mentőmellények

VHF rádiók, nAVTEx vevők
távcsövek, vitorlás órák
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Fontos figyelmeztetés 
A könyvben található térképek és térképvázlatok 

kiegészítő információkat tartalmaznak, 
tájékoztató jellegűek, azok

NAVIGÁCIÓRA NEM ALKALMASAK!
A hajózás biztonsága érdekében a navigációhoz 

minden esetben a hivatalos és aktuális 
hajózási térképeket használjuk!
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