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5 x telefonnummer

LADDA HEM ÖVER 200 RESGUIDER

Här finns alla guider: www.aftonbladet.se/resguider

Landsnummer
+00358. Ska du ringa hem till 
Sverige slår du 0046. Ta bort nol-
lan i riktnumret. 

Polis
Polisen når du på nummer 92.

Ambulans
94. 

SOS 
Behöver du komma i kontakt 
med SOS Köpenhamn ringer du 
0045-70 10 50 50. 
Europeiska når du på 
0046-8-454 34 34

Ambassad
+358-(1)49 25 100 
Ambassaden ligger i Zagreb:

" Frankopanska 22, Zagreb. 
Öppettider: 10.00–12.00. 
Sveriges honorärkonsulat ligger 
i Split: 
" Drziceva 8, Split. 
Telefon: +385-(0) 21 33 82 
34/33. 
Öppet måndag–fredag 10.00–
12.00. 
S www.swedenabroad.com/zagreb

S www.visitsplit.com
Turistbyråns officiella hemsida med information 
om allt som händer i Split, kartor och information 
om Splitkortet som ger fina rabatter. 

S www.dalmacija.net
Bra hemsida för i första hand boende. Både med 
lägenheter, hotell och rum men också ankrings-
platser och info om du kommer med segelbåt 
och förslag på kryssningsalternativ. 

S www.find-croatia.com
Info om hotell och vandrarhem på nästan alla 
platser i Kroatien. Bra info om campingplatser. 

S www.croatia-beaches.com
Perfekt för dig som letar efter stränder, badvikar 
och dykplatser. Bra info om strandpromenader 
och ställen för windsurfing. Ett plus för tips för 
familjer med mindre barn. 

S www.dalmatianet.com
Här finns mycket information om öarna i Dalma-
tien med tips om boende och utfärdsmål. Ska du 
bara till Dalmatien och inte till Istrien är det en 
perfekt hemsida för din resa. 
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I hamnen i Split ligger färjorna på rad.

redaktion

5 x resan hit

5 x praktiska fakta

5 x viktiga fakta

Dalmatien har öar för alla smaker
Charter/paketresor
Airtours, Apollo, Ving och Kroa-
tienspecialisten har charter/pa-
ketresor till Split-området, med 
hotell eller lägenheter i och runt 
i Split. En vecka för två på mel-
lanklasshotell kostar från cirka 
5 500 kronor per person under 
lågsäsong, priserna stiger raskt 
under högsäsong.

Reguljärt
Norwegian och SAS flyger direkt 
till Split från Sverige. Övriga flyg-
bolag flyger också dit, men med 
mellanlandning på vägen. Prisex 
mitten av juni: från ca 2 700 kro-
nor t/r.
S www.norwegian.se
S www.sas.se

Buss
Många bussföretag har direkt-
buss till Kroatien. Det tar unge-
fär 45 timmar från Sverige med 
buss till Dalmatien. Ibland har 
bussföretagen övernattning på 
vägen. Vissa har också flyg och 
sedan buss på plats, eller flyg en 
väg och buss en väg. En vecka 
kostar från 3 000 kronor. 
S www.resemakarn.nu
S www.olvemarks.se

Färjor
Färjor går från Split till de olika 
öarna i Dalmatiens skärgård. 
Men en varning; det är långa 
köer om du ska ha bilen med dig. 
Så var ute i god tid om du ska 
till de olika öarna med egen bil. 

Utan bil är det inga problem att 
få plats. Till färjor kan du förköpa 
biljetter, men till katamaraner 
går det endast att köpa biljetter 
samma dag som du ska åka. 

Segla
Kroatiska kusten är enormt po-
pulär för segling. Antingen om 
du har egen segelbåt eller hyr på 
plats. Ett alternativ är också att 
åka på kryssning med omgjorda 
fiskebåtar. De turerna brukar 
utgå från Dubrovnik eller Split till 
olika öar i skärgården. Priser va-
rierar på standard och vad som 
ingår, och företagen är många – 
det här är bara två exempel:
S www.seglakroatien.se
S www.katarina-line.com

El
220 V och samma stickkontakter 
som hemma. 

Pengar
Växla till kro-
atiska kuna 
hemma. 
Det är bätt-
re kurs än 
att växla på 
plats i Kroatien. 
En kuna är cirka 1,25 
kronor (mars 2012). Du kan ta ut 
pengar i bankomater, finns i stort 
sett överallt, och maskinen kän-

ner av att ditt kort är utländskt så 
texten på skärmen blir engelska. 
Däremot fungerar American Ex-
press och Diners ofta dåligt. 

Internet
Internetkaféer finns på flera stäl-
len och de flesta hotell har wi-fi. 
Går du på internetkafé kostar 
det cirka 10 kuna för en timme. 
Runtom i städer och på öarna 
finns flera wi-fispots. 
 
Telefon
Mobiltelefoner har bra täckning. 
Ett billigt sätt är att köpa ett lo-

kalt kontantkort med eget tele-
fonnummer. Finns från runt 150 
kuna och du kan fylla på ditt kort 
i kiosker och varuhus. 

Toaletter
Ha alltid en toarulle med dig när 
du är ute. Offentliga toaletter är 
ofta rena och sköts på ett bra 
sätt. Finns det personal på to-
aletten räknar de med en liten 
slant. Två-tre kuna anses vara en 
lämplig summa. På båtar får du 
inte lägga toapapper i toastolen 
utan använd den lilla hinken vid 
sidan om.  

Visum
Svenska medborgare behöver 
inte visum, och du kan stanna i 
upp till tre månader åt gången. 
Men passet måste vara giltigt i 
sex månader efter hemkomst. 

Taxfree
Kroatien tillhör inte EU så du kan 
köpa alkohol och cigaretter på 
taxfree. Men gör det på utresan 
och se till att få en plomberad 
påse. På vägen hem från Kroa-
tien, om du mellanlandar i Eu-
ropa, kommer din taxfree-påse 
att tas ifrån dig. Kontrollera före 

resan vad som gäller i landet där 
du eventuellt ska mellanlanda. 
Åker du direkt från Kroatien till 
Sverige, handla på. Men tänk 
på att det är samma tullreglerna 
som gäller; 1 liter sprit, 1 liter vin 
och 200 cigaretter. 

Klimat/bästa tid
Säsongen i Kroatien är från mit-
ten av april till oktober. Men regn 
kommer oftast i april/början av 
maj och i slutet av september. 
Under juli och augusti kommer 
många turister från de närliggan-
de länderna Österrike och Italien. 

Språk
Engelska fungerar bra på de 
flesta håll. En del i den äldre ge-
nerationen talar tyska. 

Affärer
Öppettiderna varierar beroende 
på om det är låg- eller högsä-
song. Under juni, juli och augusti 
är affärer ofta öppna från tidig 
morgon till sen kväll. Men under 
lågsäsong är det vanligt med 
kortare öppettider och emellanåt 
även en liten siesta. 

Staden Split är en stad där varje gränd, var-
je torg döljer en restaurang eller kafé. Där 
du minst anar det, har ett utrymme längs 

en trappa blivit en hipp loungebar. På sommaren 
samlas nöjeslystna för utomhusdisco och de som 
vill ha lite lugnare hittar sina favoritplatser på 
stränder och vikar runtom i staden.

På strandpromenaden längs hamnen ligger 
kaféer och restauranger tätt. På kvällen samlas 
besökare och Splitbor för att njuta av de sista sol-
strålarna på dagen. Utanför Split ligger delar av 
Dalmatiens skärgård med sina öar där stenhus 
och klarblått vatten lockar tusentals besökare 
varje år. 

Alla öar har sin charm och sin historia. Från 
Split tar du dig lätt runt till öarna och varför inte 
följa med på någon av de kryssningsbåtar som 
seglar runt i den dalmatinska skärgården? Om-
byggda fiskebåtar tar med dig runt till Marco Po-
los ö, Korcula, lavendelön Hvar, historiska ön Vis 
och Bra med den bästa stranden. Öar där upp-
levelser blandas med färskfångad bläckfisk som 

grillas på restauranger, med bad i egna vikar och 
där nattlivet slutar på morgonkvisten. 

Det kroatiska kust- och ö-livet i Dalmatien 
passar alla, oavsett ålder och intresse. Närheten 
till Sverige och de många möjligheterna att resa 
till Kroatien gör att det inte finns någon anled-
ning att tveka längre. Det är bara att åka hit och 
njuta! 

Dobro do!li o Hrvatsko! Välkommen till Kro-
atien! 

Text & foto: KATARINA ARVIDSON

Guideredaktör Susanne Wixe (guider@aftonbladet.se).  Redigerare Mats H Andersson AB.  Kartgrafik Rikard 
Bodin.  Text & foto Katarina Arvidson.  Övrigt foto Susanne Blomström, Henrik Brunnsgård.  Utgivare Aftonbladet 
Hierta AB.  Ansvarig  utgivare Jan Helin.  Adress Aftonbladet, 105 18 Stockholm.   Telefon 08-725 2000.
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Diocletianus 
Palatset som Diocletianus bygg-
de är en av de mest kända, mest 
välbevarade och största romers-
ka byggnaderna i världen. Men 
Diocletianus var också känd som 
en av de mest hårdföra härskar-
na när det gällde de kristna. Så 
när romarriket tog slut byggde 
de kristna en katedral över hans 
gamla palats. I dag kan du be-
söka delar av det gamla palatset. 
Inträde 10 kuna. Öppet varje dag 
kl 9.00–18.00.

Kyrkligt
Splits katedral 
med sitt klocktorn 
syns från alla håll 
i staden. Kyrkan 
är tillägnad sankt 
Duje och klocktor-
net till jungfru Ma-
ria. Katedralen och 
tornet har närmare 
1000 år på nacken 
och inne i kyrkan 

kan du njuta av målningar från 
medeltiden. Inträde fem kuna. 

Marknad
Missa inte att besöka fiskmark-
naden, Peskarija, på morgon-
kvisten. Det är ett härligt stök 
med försäljare och köpare som 
ska handla färsk fisk. En an-
nan marknad som är populär är 
Stari Pazar, gamla basaren, som 
du hittar utanför Silverporten i 

gamla stan. Här finns souvenirer, 
t-shirts, lavendelpåsar, leksaker, 
väskor, läderbälten och jackor. 

Museum
Är du bara lite intresserad av 
museum kan du besöka arkeo-
logiska museet som har få saker 
och är lätt att klara av på en halv-
timme. Det ligger i Salon unge-
fär en kvarts promenad från sta-
den. Är du mer intresserad, mis-
sa inte stadsmuseet. Inträde 10 
kuna. Öppet dagligen kl  9-18. 
S www.amz.hr
S www.mdc.hr

Teater
Under sommaren finns docktea-
ter, ungdomsteater, balett och 
sångföreställningar. På turistby-
rån vid katedralen finns informa-
tion och biljetter under somma-
ren. Glöm inte hämta Splitkortet 
som under tre dagar ger dig ra-
batter. Stannar du längre än tre 
dagar kostar Splitkortet 35 kuna. 

5 x se & göra 5 x boende
Radisson Blu
Fyrstjärnigt och ett av få hotell i 
Split med egen pool. Hotellet är 
nyrenoverat och ligger vid vatt-
net men har ingen egen strand. 
Undvik buffé restaurangen och 
satsa på grillrestaurangen där 
du kan sitta ute på terrassen och 
njuta av kvällen. Rummen har 
det mesta: platt-tv med interna-
tionella kanaler, AC och stora 
sängar. Enda nackdelen är att 
det ligger 30 minuters promenad 
från centrum och saknar shuttle-
service. Lokalbuss går utanför 
och taxi finns på hotellområdet. 
Dubbelrum från 170 euro. 
S www.radisson.com

Goli ± Bosi
Moderna vandrarhemmet Goli 
Bosi ligger mitt i Split. Nyreno-
verat och fräscht (de kallar sig 
”design hostel”). Fyra våning-
ar med hiss. Välj mellan säng i 
sovsal, enkel- eller dubbelrum. 
Alla sängar är något inbyggda, 

inspirerade av japanska kapsel-
hotellen. På kvällarna anordnas 
filmvisningar, informationskväl-
lar om Split och Kroatien och 
musikhappenings. Bra fika och 
gratis wifi. Säng i sovsal max 33 
euro, dubbelrum ca 90 euro. 
" Morpurgova Poljana 2
S www.gollybossy.com

Privatrum 
I hamnen, vid varje färjean-
komst, står privatpersoner med 
lappar med ordet rum på olika 
språk: ”zimmer, rooms, came-
ra”. De hyr ut rum och lägenhe-
ter till ofta väldigt bra pris. Har 
du möjlighet att bo utanför cent-
rum kan du spara pengar. 

Hotel Luxe 
Hotel Luxe ligger nära grönsaks-
marknaden och hamnen. Efter 
en fem år lång renovering har fa-
miljen Parcina skapat ett design-
hotell av en före detta fabrikslo-
kal. De bästa rummen har utsikt 
mot hamnen och inredningen är 
lätt futuristisk i klara färger. Dub-
belrum från 120 euro. 
" A. Kraija Zvonimira 6
S www.hotelluxesplit.com

Camping 
Splits camping ligger i området 
Stobrec i östra Split, ungefär 
sex kilometer från centrum. Här 
finns två stränder och plats för 
både husvagn och tält. I närhe-
ten finns affärer, restauranger 
och pizzerior. Har du mycket 
energi finns också tennis, golf 
och hästridning. Campingen är 
välskött och och blir ofta full, så 
var ute i god tid med bokningen, 
framförallt i juli och augusti. 
S www.campingsplit.com

Fiskmarknaden.

Radisson Blu.

Split vänder sin vackra sida mot havet och hamnen.

1000-årig.

SPLITÖ-LUFFA I KROATIEN
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5 x uteliv
Pubrunda
I Split kan du följa med på orga-
niserad pubrunda med guider 
som tar dig till barer och pubar 
men också till konstutställningar 
och historiska platser. På som-
maren börjar det 20.30 och sam-
lingsplatsen är Peristil bredvid 
det högsta tornet i palatsets 
centrum. Du behöver inte förbo-
ka och kostnaden är 120 kuna. 
De vill helst ha betalt i kroatiska 
kuna. Under kvällen blir det fyra 
stopp och kommer du en andra 
gång på pubrunda betalar du 
bara 80 kuna. 

O´Hara
Här är det dans som gäller till 
hög ljudnivå. Klubben ligger vid 
havet och skulle du behöva en 
paus i dansandet finns en loung-

ebar med lägre volym. En av de 
mest populära nattklubbarna i 
staden. Det är ingen mening att 
komma före 23.00 då det är tra-
dition att gå runt i staden och ta 
en drink innan diskoteksbesök.  
Öppet kl 20.00–03.00, fredag-
lördag mellan 20.00 och 04.00. 
" Uvala Zenta 3
S www.ohara.hr

Red Room 
Baren Red Room ligger i norra 
delen av gamla stan. Tillsam-
mans med andra barer har Red 
Room ställt ut stolar och dynor 
att sitta på när baren blir fullsatt. 
Hit kommer en äldre publik som 
gillar att lyssna på loungemusik. 
Bra cocktails och olika ölsorter. 
Öppet varje kväll kl 19.00–01.00. 
" Cararina poljana 4

Ghetto
Inne på en gårdsplan huserar 
baren Ghetto där ofta lokala li-
veband spelar på kvällen. Vissa 
kvällar ägnas åt funk och soul, 
andra kvällar åt alternativmusik.  
Högsäsong är det öppet varje 
kväll 22.00–01.00. Fredagar och 
lördagar stänger de 02.00. 
" Dosud 10

Vanilla
Det vackra folket i Split har en 
förkärlek för klubben Vanilla som 
ligger en kvarts promenad från 
gamla stan. Det är en utomhus-
klubb med två barer där house-
musik blandas med 80-talsklas-
siker som älskas av de flesta 
kroater. Öppet 19.00–24.00, fre-
dagar och lördagar till 04.00.
" Poljudskii put

5 x mat & dryck
Crème de la Crème
Splits bästa ställe för kaffe och 
fantasifulla bakverk. Förutom 
sin inomhusservering delar ka-
féet på ett litet torg med vand-
rarhemmet Golly & Bossy för 
utomhusservering. Inredningen 
består av antikviteter och ny-
modigheter i en härlig bland-
ning. I centrum, mittemot Kara-
manteatern. Öppet dagligen kl 
9.00–21.00. 
" Ilicev Prolaz, 1.

Veneranda
Butiken Veneranda säljer pizza -
slice, en stor bit kostar cirka tio 
kuna. Den ligger i hörnet av Riva 
och strandpromenaden. Ett av 
de bästa ställen för pizza och vill 
du ta med dig maten, paketerar 
personalen den åt dig. 

!perun
Restaurangen Sperun ligger på 
Speruntorget cirka 400 meter 
från strandpromenaden. Här ser-
veras färsk fisk, dalmatiska rät-
ter som fiskgrytor och kötträtter. 
Mysig, liten restaurang där äga-
ren gärna talar med sina gäster. 
Mittemot har Sperun en enklare 
frukost- och lunchrestaurang. 
Middag för två cirka 300 kronor. 
Öppet varje dag från lunch och 
tills sista gästen går på kvällen. 
" Sperun 3.

!umica
Hemlagad pasta och grillad 
scampi är specialiteter på re-
staurang !umica. Det är inte 
billigt utan räkna med runt 500 
kronor för scampi och runt 150 
för pasta. Maten serveras på en 

uteterrass med pinjeträd runt 
omkring och havsutsikt. Som en 
liten gratis förrätt brukar restau-
rangen servera hemlagad fiskpa-
té. Restaurangen hittar du nära 
stranden Bacvice. Cirka 10 mi-
nuters promenad från centrum. 
" Put Firula 6, Bacvice

Boban 
Restaurang Boban har i fyra de-
cennier serverat klassiska kroa-
tiska rätter. Tryffel från Istrien, 
grillad fisk, köttgrytor och un-
derbar carpaccio borgar för att 
det blir en god middag. Räkna 
med runt 500 kronor för en mid-
dag för två. Restaurangen ligger 
cirka 20 minuters promenad från 
centrum, strax öster om Bacvi-
cestranden.
" Hektorviceva 49. 

Mumsa på musslor kokta i vin eller nyfångad bläckfisk i en fräsch sallad. Inhemska ölet Karlovaco. Glass i många smaker.

Ö-LUFFA I KROATIEN SPLIT
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5 x historia
Antiken
Mycket av Splits gamla centrum 
byggdes under den romerske kej-
saren Diocletianus under 200-ta-
let. Innan romarna kom till den 
dalmatinska kusten fanns det 
en grekisk koloni, Aspálatho, på 
samma plats. Romarna lyckades 
göra större delen av hela Kroatien 
och Bosnien-Hercegovina till en 
provins i romarriket. 

Bysans
Under den bysantinska tiden 
(400–500-talet) var det kyrkor 
och ikonmålning som gällde. 
Riket styrdes från Konstantino-
pel, nuvarande Istanbul. Under 
600-talet tog slaver över och den 
kroatiska lokalbefolkningen flyd-
de till öarna utanför Split. 

Venedig
Venedig var på sin tid en rik 
stadsstat och styrde över nästan 
hela kusten i Kroatien. Men i Split 
var kroaterna starkare och vene-
tianarna fick från 700-talet och 
framåt koncentrera sig på land-
skapet Istrien i norra Kroatien. 
Venetianarna kom tillbaka på 
1400-talet, byggde hus i gotisk 
stil och använde hamnen för sina 
intressen i Medelhavet. 

Österrike
Efter 400 år av venetianskt styre 
tog Österrike-Ungern över i slutet 
av 1700-talet. Efter första världs-
kriget lämnades Split till serber-
nas, kroaternas och slovenernas 
konungarike – det som efter 1929 
blev Jugoslavien. Under andra 
världskriget ockuperades Split 
först av Italien, befriades av parti-
saner. Men ockuperades igen, av 
tyskar. Vid krigsslutet 1945 blev 
staden jugoslavisk igen. 

I dag 
Sedan 1991 tillhör Split det 
självständiga Kroatien. Split är 
Kroatiens andra största stad efter 
huvudstaden Zagreb. 

5 x bad
Varning
Glöm inte badskorna om du ska 
bada i Kroatien. Det finns gott 
om sjöborrar och de finns nära 
stranden, på klippor, ja, de finns 
faktiskt mer eller mindre överallt. 
Skulle du trampa på en sjöborre, 
försök inte få ut taggen själv. 
Den har en tendens att gå längre 
in i foten och du riskerar att en 
bit blir kvar. Bästa alternativet är 
att besöka en sjukstuga. 

Bacvice 
Bacvice är den populäraste bad-
platsen tack vare sitt centrala lä-
ge. Dt är en liten sandstrand och 
sedan en lång kaj i betong. I ena 
änden finns restauranger, kaféer 
och kiosker. Sötvattensduschar 
finns. Inget inträde. Vattnet är 
grunt, du får gå långt för att kun-
na simma. Fullt med soldyrkare 
så var tidigt ute om du ska ha en 
liten plätt för dig själv. 

Kasjuni
Kasjunistranden ligger vid foten 
av Marjanberget. Hit kommer 
du med bil eller buss 15. Det tar 
runt 15 minuter från centrum. 
Stranden är klappersten, ha-
vet klarblått och det är gott om 
plats. Pinjeträden trängs runtom 
stranden och ger en härlig doft 
och även lite skydd mot solen. 
Bussen startar från Nationaltea-
tern. Biljett köper du på bussen 

eller i en kiosk och kostar 11 
kuna. Ta med dryck och mat. 
Det finns bara en liten kiosk vid 
stranden.

Brela
Vill du bada på en av alldeles 
underbar strand så är Brela ditt 
mål. Den ligger knappt fem mil 
söder om Split. Här har du små 
vikar som du kan ligga ensam 
på. Badvikarna täcker en sträcka 

på sex kilomter och består av 
klappersten. 

Bene 
Benestranden ligger på sista 
hållplatsen med buss nummer 
12 och kostar 11 kuna. Räkna 
med cirka 10 minuters bussfärd. 
Passar bra om du har familj med 
dig eller vill du aktiviteter. Här 
finns ponnyhästar, lekplats och 
bord för picknick. 

Bacvice strand är populärast. Brela – fem mil från Split.

Ö-LUFFA I KROATIEN SPLIT
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5 x se & göra 5 x äta & dansa

5 x boende

Historia
Hvar var en grekisk koloni un-
der 300-talet f Kr. Hvars  första 
stad var Pharos (där Stari Grad 
ligger), den andra var Dimos 
(där staden Hvar ligger). Sedan 
styrde romare och bysantiner. 
Men från 700-talet till 1200-talet 
var ön mer eller mindre öde. En-
dast ett litet benediktinerkloster 
fanns här. Venedig tog över fram 
till 1500-talet. Från 1800-talet 
tillhörde Hvar Österrike. 1921 
blev Hvar en del av det jugosla-
viska kungariket och från 1991 
en del av Kroatien. 
S www.tzhvar.hr

Lavendel
Lavendel säljs överallt i Dalma-
tien. Bästa lavendeln finns på 
Hvar. När lavendelfälten blom-
mar i juni är det en av de vack-
raste vyer som finns. Oljan sägs 
vara bra mot värk, insektsbett 
och stress. Torkad är den perfekt 
mot mal och i linneskåpet. 

Olja & vin 
Dagsturer med vinprovning, fak-
ta om ekologiska viner, vanliga 
viner och olivolja. Fyra stora vin-
hus ingår i olika program. Hel-
dag med lunch cirka 500 kronor. 
S www.mthvar.com

Kultur 
Det räcker att ta sig ner till 
hamnområdet och torget i Hvar 
stad för att se historiska bygg-
nader. Missa inte teatern Arse-
nalen, vid stora torget, dit män-
niskor har gått sedan början av 
1600-talet för att roas. Bra utsikt 
och fototillfälle från citadellet. 

Bad
Det går båtar från hamnen i Hvar 
stad till öar och badstränder. Ta 
båten till Pelikiniöarna eller hyr 
en egen båt för en heldag. Missa 
inte stränderna på Sveti Kle-
ment, Karolim och Marinkovac´. 

Riva Beach 
Riva Hvar Yacht Harbour Hotel 
ligger mitt i staden. Bra kafé och 
restaurang med lättare rätter. 
Bäst på hotellet är minilägen-
heten högst upp med egen bal-
kong. Rum med utsikt över ham-
nen kostar mer. Gjort i designstil 
och nyrenoverat. Dubbelrum 
med frukost från 70 euro. 
S www.suncanihvar.com/riva-hvar-
yacht-harbour-hotel.html

Adriana
Adriana ligger på strandprome-
naden med utsikt över hamnen 
i Hvar stad. Perfekt läge för den 
som vill ha både bad och stad 
för kvällslivet.  Be om rum med 
utsikt över hamnen om du inte 
rädd för ljud under sommarsä-

songen. Välj rum mot baksidan 
om du vill ha lugn och ro. Dub-
belrum från 110 euro. 
S www.suncanihvar.com/adriana-
hvar-spa-hotel

Amfora
Amfora är Hvars största hotell 
med stor poolanläggning och 
egen liten strand. En hel del in-
ternationella charteroperatörer 
har gäster hit. Rummen är frä-
scha och alla har balkong. 

Det negativa är buffétrestau-
rangen med dålig kvalitet på ma-
ten och som du ska undvika. 

Hotellet ligger cirka fem mi-
nuters promenad från centrum. 
Dubbelrum från 110 euro.
S www.suncanihvar.com/amfora-
hvar-grand-beach-resort

Lägenhet 
Det är gott om lägenheter. De 
populäraste ligger vid havet, 
nära staden Hvar, men de bokas 
tidigt på året. Bäst är att lära kän-
na område och lägenhetsuthy-
rare. Från cirka 5 000 kronor för 
tvårumslägenhet nära centrum 
och hav under högsäsong. 
S www.hvarapartments.org

Green Lizard
Pensionatet Green Lizard är po-
pulärt bland ryggsäcksturister. 
Här kan du bo i två-, tre-, fyr- el-
ler fembäddsrum. Lakan ingår. 
Det finns tillgång till kök och 
skåp för värdesaker. Mycket po-
pulärt. Dubbelrum med balkong 
kostar cirka 75 euro. 
S www.greenlizard.hr

Strandpromenaden 
På strandpromenaden hittar du 
många restauranger, kaféer och 
barer. Restaurangernas menyer 
är förhållandevis dyra och gour-
metmat är svårt att finna. Men 
färskfångad fisk och skaldjur el-
ler kanske bäst av allt: blåmuss-
lor… det gör ingen besviken. 

Carpe diem
Fånga dagen, carpe diem, är 
rätt uttryck för festen som börjar 
med after beach på eftermidda-
gen, och fortsätter med disco in 
på småtimmarna på Veneranda. 
Allt händer i hamnområdet och 

endast under sommarmåna-
derna. De stora hotellenhar ofta 
dansmusik och orkester. 

Kiva Bar
Första diskot på ön med en his-
toria som går tillbaka till 1950-ta-
let. Avslappnad stämning, bra 
drinkar, mysig omgivning och 
bra musik.  
Fabrika bb
S www.kivabarhvar.com

Passarola
Restaurang Passarolla har en 
mysig öppen takvåning som är 
underbar kvällstid. Skulle det 

mot all förmodan börja regna så 
finns det en nedervåning att gå 
till. Bäst är skaldjuren och enkla 
rätter. En måltid för två kostar 
cirka 400 kronor. Restaurangen 
ligger till vänster om kyrkan vid 
stora torget.
Groda bb. 
S www.restaurant-passarola.eu

Konzum 
På butiken Konzum hittar du 
livets förnödenheter. Bröd, på-
lägg, godis och drycker. Ligger 
vid stora torget och har öppet 
varje dag kl 8–14 och 16–20.

Färja
Jadrolinijas färja går två gånger 
per dag till ön Hvar från Split. 
Kommer du med bil, var ute 
minst två timmar före avgång. 
Det blir långa köer under högsä-
song. Färjan tar drygt två timmar 
och har soldäck. Undvik kaffeba-
ren, den är dåligt ventilerad och 
kaffet är inte gott. Färjan anlän-
der Stari Grad och därifrån går 
bussar till Hvar stad, bussturen 
tar cirka en halvtimme. 

Passagerarbiljett cirka 40 ku-
na, bil cirka 265 kuna enkel.
S www.hvarinfo.com/hvar-ferries
S www.jadrolinija.hr

Katamaran 
För den som vill åka snabbare är 
katamaranen ett bra alternativ. 

Split–Hvar tar drygt en timme 
och du kommer direkt till staden 
Hvar. Enkelbiljett cirka 22 kuna. 

Områden
Stari Grad är ett färjeläge och 
kanske inte det första alterna-
tivet att bo i. Men på senare år 
har Stari Grad fått fler turistfaci-
liteter.  

Staden Hvar har många hotell 
i olika klasser, mängder av lä-
genheter som hyrs ut. Ska du ha 
bra hotell, kvällsliv, restauranger 
att välja på och lite shopping är 
Hvar stad det enda alternativet 
på ön. Lite lugnare områden är 
Jelsa, som ligger i mitten av ön 
och byarna Vrh, Samotorac och 
Gozd, vilka ligger på den norra 
sidan. 

Gästhamn 
Gästhamnen är dyr och det är 
svårt att få plats. Det finns några 
få naturhamnar i närheten av 
Hvar stad. För att ta dig in till 
centrum krävs antingen båttaxi 
eller att ro in i en mindre båt. 
Båttaxi från de närmaste öarna 
kostar runt 30 kuna per person. 

Buss
Hvars bussystem är bra. Lättast 
är att ta sig till de större orterna 
som Stari Grad, Vrboska och 
Jelsa. På sommaren går bus-
sarna oftare. Tidtabeller finns på 
turistbyråer, hotell och i kiosker. 
En enkelbiljett kostar cirka 10 
kuna. Bussen mellan Stari Grad 
och Hvar blir ofta snabbt full un-
der högsäsong. 

5 x praktisk information
Vinrankorna klättrar på sluttningarna ovanför Hvar. Bästa lavendeln finns här. Riva Hvar Yacht Harbour Hotel. Hvar stad i kvällsljuset.

Ö-LUFFA I KROATIEN HVAR
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Priskoll
Så mycket kostar:
Öl, 33 cl: 10 kr.
Kopp kaffe: 15 kr.
Big Mac: 23 kr.
Taxi 3 km: 60 kr.
Bensin: 12 kr/liter. 

Minilexikon
Godmorgon – Dòbro jutro
Godkväll – Dòbro vècer
Hejdå – Dovidenja
Jag heter… – Zovem se…
Vad kostar det? – Koliko 
kosta? 
Var kan jag köpa…? 
– Gdje mogu kupiti …?
Öl – Pivo
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Historia
Vis ligger längst ut i den dalma-
tinska skärgården och var mili-
tärområde i mer än 50 år. 1996 
började turister hitta hit. Här bor 
runt 7 000 bofasta. Ön är mycket 
populär för seglare.
S www.tz-vis.hr
S www.visinfo.org

Blå grottan
Blå grottan ligger på den lilla ön 
Visevo som ligger nära Komi"a. 
Vid 11–12-tiden är ljuset bäst in-

ne i grottan. Organiserade turer 
säljs hos turistbyrån och på pri-
vata resebyråer i Vis och Komi"a. 
Halvdagstur cirka 500 kronor. 

Dykning
Sex skepp från olika historiska 
perioder, från antiken till andra 
världskriget, ligger begravda i 
havet här. Flera dykföretag har 
kurser och arrangerar dyk för 
att besöka skeppen och olika 
grottor. 
S www.dodoro-diving.com

Fiske
Yrkesfiske var stort förr. I dag är 
det mer lukrativt med fisketu-
rer för turister med bland annat 
makrillfiske. En heldag på sjön 
kostar från 500 kronor. I Komi"as 
hamn finns information. 

Paragliding
Klubben Kaleb i Komi"a har kur-
ser i paragliding, både i bergen 
och efter båt. Du når klubben ge-
nom ordförande Pino Vojkovic. 
Tel. +358- 91 250 38 09 

Bako
Konoba Bako är en familjeägd 
restaurang i Komi"a, speciali-
serad på skaldjur – välj vilken 
hummer du vill ha till middag. 
Inredningen är gjord med semi-
antika möbler och stenväggar. 
Fin samling av amforor, krukor, 
från historisk tid. Middag för två 
från 400 kronor. 
" ul. Katicka Borcic
S www.konobabako.hr

Senko
Restaurang Senko är annor-
lunda. Den drivs av författaren, 
filosofen och konstnären Senko 
Karuza. Varje sommar håller han 

brödbakningsklasser för barn, 
hur du kan överleva på mat från 
land och hav och häftiga fester. 
Alla är välkomna men du förvän-
tas betala och diska efter dig. 
Turer arrangeras via resebyråer 
på ön.

Jasto"era
Restaurang Jasto"era i Komi"a 
har en över 100 år lång tradition 
av att laga mat och av export av 
hummer. Missa inte den svarta 
risotton som är typisk för ön. 
Självklart finns hummer med på 
menyn. 
" Ivana Gundulica,6
S www.jastozera.com

Speed 
Bästa kaffet på Vis serveras 
på kaféet Speedo i hamnen i 
Komi"a. Här finns också gratis 
wifi för gästerna. Längst bort 
till vänster i hamnen. På kvällen 
ändrar Speed karaktär och är ett 
bra ställe för en snaps eller två. 
Missa inte deras cocktaillista. 

Kricket
Kricketklubben på Vis uppstod 
under den brittiska ockupatio-
nen. Än idag är kricket stort på 
ön och det finns en kricketklubb. 
Har du tid ska du inte missa att 
gå och titta på en match. 
S www.viscricket.com

St. Giorgio
Favoriten  är hotell St. Giorgio 
som drivs av ett ungt par från Za-
greb. Med kärlek, lust och kun-
skap har de förvandlat ett gam-
malt hotell till ett fräscht design-
hotell i orten Vis. I den vackra 
trädgårdenfinns restaurang och 
loungebar. Hög mysfaktor och 
värdparet hjälper gärna till och 
organiserar utfärder. Bra mat, 
trevliga rum och bra läge. Hotel-
let har nio rum i olika storlekar. 
Ett dubbelrum från 83 euro. 
S www.hotelsangiorgiovis.com

Lägenhet 
Villa Nonno har lägenheter och 
rum med balkong i centrala 
Komi"a. Trevligt och välskött av 
familjen Mikulcic. Dubbelrum för 
44 euro per natt och en lägenhet 
för tre personer kostar 66 euro. 
S www.villa-nonno.com

Bisevo
Det enda hotellet i Komi"a. Det 
är statsägt, gammalt och slitet 
och servicen är därefter. Ligger i 
utkanten av orten, med närhet till 
allting. Se till att få rum långt bort 
från hissen som låter mycket. 
Dubbelrum från 160 kuna. 
S www.hotel-bisevo.com.hr

Issa
Trestjärniga hotel Issa ligger på 
den västra sidan av Vis i staden 
Issa. Familjeägt och med 125 
rum. Enkelt och trevligt. De hyr 
ut cyklar. Nära till stranden. Ett 
dubbelrum kostar från 90 euro. 
S www.hotelsvis.com

Provita 
Trestjärniga Komiza Provitas alla 
lägenheter och rum har tillgång 
till kök. Det bästa är utsikten mot 
havet. Rum från cirka 400 kronor 
per natt och lägenhet för två från 
2 500 kronor per vecka. 
Tel. +358-21 713 463
" Obala Pape Aleksandra, III 5
S www.komiza-provita.com

Färja
Jadrolinijas båt- och passage-
rarfärja går under lågsäsong två 
gånger per dag från Split till Vis, 
högsäsong fyra gånger per dag. 
Färjan tar drygt två timmar och 
har soldäck. Enkelbiljett cirka 40 
kuna, bilbiljett cirka 250 kuna.
S www.info-vis.net
S www.jadrolinija.hr

Katamaran 
För snabbare resa är katamara-
nen ett bra alternativ. Split–Vis 

tar drygt en timme och du kom-
mer till staden Vis. Enkelbiljett 
cirka 26 kuna. 

Områden
Vis har två större orter, Vis stad 
och Komi"a. Bättre badmöjlighe-
ter i Komi"a men Vis är mysigare 
och större. Vis byggdes som en 
ring runt hamnen som kallades 
Sankt George/Göran. 

Gästhamn 
Gästhamn finns i både Vis och 

Komi"a. Under högsäsong är 
det populärt att ankra här och 
det kan vara bra att vara ute i 
god tid. 

Minor
Vis ö användes länge av jugo-
slaviska armén. Under inbör-
deskriget lades minor ut, så gå 
inte utanför promenadstråk eller 
vandringsleder. Förr fanns det 
varningsskyltar i hamnen men 
de har tagits bort efter kritik att 
de skrämmer bort turister. 

5 x se & göra

5 x äta & uteliv

5 x boende

5 x praktisk information

Havet gör sig alltid påmint på Vis.

Vis har cirka 7 000 bofasta.

Ö-LUFFA I KROATIEN VIS
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Historia
Grekerna kallade ön för Svarta 
Korfu. På 1000-talet slogs vene-
tianerna mot kroatiska kungar, 
arméer från Genua och Turkiet 
om ön. Den gyllene historiska 
perioden är 1200–1400-talen 
när venetianerna byggde gamla 
stan. Flera byggnader finns ännu 
kvar. Staden Korcula ligger på en 
halvö och omgärdas av en mur. 

Lumbarda 
Lumbarda, cirka fem km från 
Korcula stad, var tidigare ett 
fiskeläge. I dag bor runt 1 200 
personer i byn. I Lumburda till-
verkas ett vitt vin, Grk, av druvor 
som odlas i sanden. Här finns 
flera sandstränder, de enda på 
ön. Många konstnärer och skulp-
törer har kommit från Lumbarda. 
Mitt i staden står en bronsstaty 
till minne av andra världskriget. 

Blato 
Blato stad ligger ungefär fyra km 
inåt landet. Här finns ett etno-
grafiskt museum om öns historia 
och kultur. På vägen dit ligger 
flera vackra badbukter. Buss från 
Korcula stad går regelbundet. 

Festivaler
Den 29 juli firas More#kafesti va -
len i Korcula. Men varje måndag 
och torsdag kan du se More#ka, 
svärddans, framföras. Dansen 
symboliserar slaget mellan krist-
na och morer och har uppförts 
på ön sedan 1600-talet. 

Marco Polo
Det sägs att Mar-
co Polo är från 
Korcula, även om 
han också brukar 
sägas vara från 
Venedig. Marco 
Polos födelsehus 
ligger i gamla 
staden och här finns även ett li-
tet museum. För panoramautsikt 
över ön – gå upp i tornet i huset.  

Konoba
Familjerestaurangen Konoba 
Adio Mare ligger bredvid Marco 
Polos födelsehus i gamla staden. 
Köket är öppet för insyn och äga-
ren gillar att tala med gästerna 
och berätta om dagens rätter. 
Populärt, så vill du äta efter kl 19 
– boka bord. Middag för två från 
300 kronor. 
" Sveti Roka, 2.
Tel. +358-020 711253

Planjak
Traditionell kroatisk snabbmat 
är cevapcici, liknar pannbiff, och 
raznjici, olika grillade köttbitar. 
På restaurang Planjak vid på 
östra piren är det nästan alltid 
fullsatt. Nära båthamnen, och 
bra priser. Måltid för två från 100 
kronor. 

Kaffe
På kaffebaren Dno Dna samlas 
dagtid lokalbor och turister för 
kaffe och en pratstund. På kväl-
larna är det ibland liveband. Ett 
av få ställen med musik och hål-
ligång. Ligger på torget vid Sant 
Peterskyrkan i gamla staden.

Bar 
Tramonto restaurang- och cock-
tailbar i gamla staden är ett po-
pulärt ställe när solen går ner. 
Italienska och kroatiska rätter.
" Ismaelli, 12.

Pizza
Är du sugen på pizza är Tedeschi 
i gamla staden ett bra alternativ. 
Här kan du köpa pizzaslice eller 
sitta ner kvällstid och välja ur en 
diger meny. 

Färja
Jadrolinijas båt- och passage-
rarfärja går en gång per dag från 
Hvar till ön Korcula. Enklast är 
att åka färja från Split och byta i 
Hvar. Biljett cirka 40 kuna.
S www.korculainfo.com
S www.jadrolinija.hr

Katamaran 
Katamaraner går från andra öar 
till 12 olika hamnar på Korcula. 
Var noga med vilken hamn du 
köper biljett till. En biljett kostar 
cirka 50 kuna. 
S www.korculainfo.com/ferries/
catamaran-korcula.htm

Områden
Korcula är en av de största öarna 
i Adriatiska havet,  nästan fem 
mil lång. Här finns flera byar som 

Lumbarda, sex km sydöst om 
Korcula stad. Vela Luka ligger 
45 km väster om staden och har 
öns viktigaste hamn. Härifrån 
går färjorna till Split och Lastovo.  

Geografi
Korcula passar inte så bra för 
barnfamiljer med små barn eller 
den som har problem att gå. Det 
är många backar i gamla staden, 
och det blir halt när det regnat. 
Lokalbuss och taxi finns på ön. 

Bankomat
Växla till kuna i Sverige. Det 
finns bankomater på ön, men de 
kan vara stängda eller emellanåt 
svåra att hitta om de är utanför 
Korcula stad. Privata resebyråer 
och enstaka banker växlar valu-
ta, men det kan vara lite kinkigt.

5 x se & göra

5 x äta & uteliv

5 x boende

5 x praktisk information

Korcula
Trestjärniga Hotell Korcula bygg-
des 1906. Bra läge nära hamnen 
i gamla staden. På sommaren 
är terrassen perfekt för att njuta 
av folkliv och en drink. Maten 
håller tyvärr inte någon högre 
klass. Hotellet saknar parkering. 
22 rum, dubbelrum från 90 euro, 
gratis wifi. 
S www.hotelkorcula.com

Lägenhet 
Marco Polos lägenheter ligger 
i gamla staden med utsikt över 
havet eller gamla staden. Varje 
lägenhet har minikök med kyl-
skåp. Gratis wifi. Endast kontant 
betalning. Enbäddslägenhet 50 
euro natten. 
" Ul. Marka Andrijica, 10.
S www.marcopolo-apartments.com

Guesthouse
Korunic är ett populärt guest-
house. Enkelt boende nära gam-
la staden. Två dubbelrum och en 
lägenhet för 4–6 personer. Nära 
hamnen och busstationen. Dub-
belrum från 36 euro. 
" Ul. Hrvatske Bratske Zajed-
nice, 5. 
S www.swedish.hostelworld.com

Villa 
En villa med tre sovrum, nära 
havet och med fullt utrustat kök 
kostar cirka 6 000 kr/vecka. Vil-
lor, stugor och lägenheter. 
S www.mediterano.hr

Camping
En av de bästa campingplatser-
na är Auto Camp Kalac, ungefär 
två mil från Korcula stad. Cirka 
230 platser, alla med elektrici-
tet. Ligger vackert vid havet i en 
bukt och sköts om av Hotel Bon 
Repos, vilket innebär att du kan 
utnyttja hotellets faciliteter. Väl-
skött med duschar och toaletter. 
Ca 4 euro per person och natt. 
S www.korcula-croatia.com/
camp-kalac.htm

Korcula stad.

Marco Polo.

Här sägs Marco Polo ha bott.

Ö-LUFFA I KROATIEN KORCULA



Harmoni
Brac kallas för skönhetens och 
harmonins ö, och det stäm-
mer. Om du vill stressa av, njuta 
av natur och bo i olika byarna 
runtom på ön så kommer du att 
uppleva att här finns just inget 
som stör. De två bästa ställena 
att bo på är Bol och Supetar om 
du även vill ha närhet till restau-
ranger, affärer och hålligång. 

Historia
Brac blev känt under romarti-
den då sten från ön bröts för att 
bygga Diocletianus palats i Split. 
Än i dag bryts sten här, till byg-
gen och skulpturer. Öns klimat 
gjorde också att olivodlingar 
startades tidigt. Ön har styrts av 
romare, venetianare, ungrare 
och har kyrkor och grottor från 
olika tidsperioder. 

Supetar 
Supetar är administrativ stad. 
Besökare stannar sällan här, 
men missa inte 1700-talskyrkan, 
där det står en staty som skänk-
tes av skådespelaren Martin 
Sheen efter en filminspelning på 
ön. De medeltida gränderna nära 
hamnområdet döljer en del gal-
lerier med konst- och skulpturut-
ställningar. 

Bol 
Bol ligger på den södra delen 
av ön och nära den berömda 
stranden Zlatni Rat som ser ut 
som ett finger som går ut i havet. 
Med sin långa strandpromenad 
och båtutfärder är Bol perfekt för 
sol-och badupplevelser. Kultur-
mässigt sett finns flera kyrkor att 
besöka och hus i gotiska stil att 
beundra. 

Museum 
I det gamla dominikanska klos-
tret från 1500-talet finns ett litet 
arkeologiskt museum. Här visas 
fynd från hav och land, manus-
kript från 1500-talet och framåt 
och en fin samling sakrala klä-
der. Klostret har också enkla rum 
att hyra ut. Öppet varje dag kl 
09.00–17.00 under högsäsong. 
Inträde 20 kuna. 

Konoba
Konoba Toni ligger i bergen i 
Skradin och nås lättast med bil. 
På väggarna hänger getskinn 
som förr användes att bära mat 
i. Traditionell mat, ofta lamm och 
fisk. Förbeställ gärna ”peka”, 
gryta ( tar minst två timmar). 
Måltid för två från 250 kronor.  
Tel. +385-91 516 6532
Dr. Franje Tudmana 46c, Skradin
S www.toni-dol.info

Cocktail
På cocktailbaren Bolero i Bol, 
på väg mot stranden Zlatni Rat, 
spelas hissmusik blandad med 
elektronisk musik i 
lugnt temp. 

Inredningen är i loungestil. Natt-
livet är över vid midnatt. En 
annan populär bar är Varadero, 
med utsikt över hamnen i Bol. 

Vinotoka
I Supetar ligger Vinotoka. Äga-
ren, är en före detta fiskare, och 
specialiteten är fisk. Restaurang-
en räknas som en av de bästa 
på ön. Bracka popara – fiskgryta 
med fisk, potatis, kräftor och 
tomater – står alltid på menyn. 
Måltid för två från 300 kronor.
Joboba, 6.

Strandparty
Juli och augusti är det strand-
party i Bol. Håll utkik efter affi-

scher som berättar var och när. 
Populära Faces Club är det 
enda diskoteket. De har 
en öppen terrass med 
plats för 2000 personer. 
Vissa kvällar är det upp-

trädande och modeshower.   
S www.croatiaclubs.com

Kaktus
Fyrstjärniga Kaktus hotel ingår i 
Watermankedjan och ligger i Su-
petar. Det är en stor anläggning 
med all inclusive. Rum, lägenhe-
ter och små villor finns i området 
och stranden ligger nedanför. 
Fräscht hotell med stora rum. 
Populärt bland barnfamiljer och 
pensionärsgrupper. Rum med 
helpension från 1200 kronor. 
S www.watermanresorts.com

Lägenhet 
Det finns gott om lägenheter att 
hyra i Bol. Turistbyrån har en bro-
schyr med uthyrare men du ser 
också skyltar med ”apartman”-

lägenheter. Lägenheterna är 
fräscha och du betalar i förväg 
per vecka. En tvårumslägenhet 
centralt i Bol från 4 000 kuna, 
högsäsong. 
S www.bol-apartments.net

Camping
Det finns fyra campingplatser i 
Bol med plats för cirka 100 per-
soner vardera. Var ute i god tid. 
Många återkommer år efter år 
och har sin plats bokad. Aloa 
Camping är välskött och platser 
för både tält och husbilar. Det 
kostar 7–9 euro per person och 
natt för campingplats. 
S www.camping-bol.com

Villa Mi#ura
På norra ön i Splitska bor drygt 
400 personer. Pansion villa i 
Mi#ura har 12 rum med a/c. 
Värdparet hämtar vid färjan om 
du bokat. 100 m från stranden. 
Supetar ligger sex km härifrån.
" Splitska Punta Bb. 
Tel. +385-21 632 853

Ka#til
Hotell Ka#til ligger i ett gammalt 
slott. Perfekt läge, ett par meter 
från stranden i Bol. Två restau-
ranger och en bar. De flesta rum 
har havsutsikt. Dubbelrum, un-
der högsäsong, från 40 euro.  
S www.kastil.hr 

5 x se & göra 5 x äta & uteliv

5 x boende
Färja
Går under lågsäsong tre gånger 
per dag från Split till ön Brac, 
och fyra gånger per dag under 
högsäsong. 

Färjan tar drygt två timmar, 
har soldäck och lägger till i sta-
den Supetar. 

Enkelbiljett cirka 20 kuna, bil-
biljett cirka 150 kuna. 
S www.supetar.hr
S www.jadrolinija.hr

Katamaran 
Den som vill åka lite snabbare tar 
katamaranen som går mellan de 
olika öarna. Split-Bol tar drygt en 
timme. Enkelbiljett cirka 75 ku-

na. Fräjan går på morgonen från 
Bol och från Split på kvällen. Det 
går även katamaran mellan Bol 
och Jelsa på än Hvar, och bilfärja 
mellan Sumartin till Makarska på 
fastlandet. 

Områden
Bra$ består av två större orter; 
Supetar och Bol. Bol är känd för 
sin strand Zlatni Rat – gyllene 
stranden – och har mängder av 
boende, båtutfärder och bad. 
Supetar är lite mer kulturfestiva-
ler, restauranger och dans. Det 
mest kända från Brac är kalk-
stenen som har använts till pa-
latsbyggen i Split, och till gator 

runtom i Dalmatien. 
S www.bracinfo.com

Storlek
Brac är knappt 400 kvadratki-
lometer, vilket gör den till den 
största ön i dalmatinska skär-
gården. Här bor runt 13 000 
bofasta, varav 3 500 i Supetar. 
Flygplatsen på Bol är den största 
på öarna runt Split. 

Buss
Bussar går från Supetars färjelä-
ger till Bol, knappt 40 km, och till 
de andra orterna på ön. Supetar-
Brac tar cirka en timme. Biljett 
cirka 10 kuna. 

5 x praktisk information
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Gåva av Martin Sheen.

Hamnen i Brac.

Zlatnik Rat.
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Vin 
På Vinski Podrum i Bol kan du 
njuta av viner och besöka deras 
gamla vinkällare. Köket sköts av 
ägaren som gärna berättar om 
viner från Kroaten och som läg-
ger ner sin själ i maten. Ligger vid 
strandpromenaden. 
Tel. + 385-635-784
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Historia
Trogir har lytt under greker, ro-
mare och venetianare. Med sin 
medeltida charm, trånga gränder 
och lilla hamn är Trogir suveränt. 
Det mesta kan du promenera till.  

Utsikt
Klättra upp i Sankt Lawrenceka-
tedralen för en fin utsikt. Trogir 
är ett världskulturarv. Katedralen 
började byggas på 1200-talet. 
Varje härskare över Trogir har 
satt sitt märke på byggnaden. 
Här finns venetianska fönster 
och byggnadsstilen är i roma-
nesk, gotisk och manieristisk stil. 
Inträde 20 kuna. 

Centrum 
Gå en halv dag genom  Trogir 
centrum. Börja vid renässans -
porten som är porten in till sta-
den. Fortsätt till stadsmuseet för 
en inblick i Trogirs historia. Vida-
re till Sankt Lovros katedral från 
1200-talet och njut av skulptu-
rerna och arkitekturen. Rådhuset 
vid torget ståtar med klockspel 
och en fasad från 1400-talet. På 
östra sidan av staden finns dop-
kyrkan med en Mariastaty. Av-
sluta med att besöka Kamerlen-
gofästningen som skulle skydda 
mot genuesarna på 1300-talet 
och som 1941 var platsen för en 
massaker utförd av fascisterna. 

Riva 
Strandpromenaden, Riva,  är ett 
måste. Kvällstid samlas lokalbor 
och turister för att ta sig en kaffe 
eller drink eller besöka någon av 
restaurangerna. Här kan du sitta 
i timmar och se hamn- och folk-
liv passera förbi. 

Lycka
1928 hittades en staty som fö-
reställer den grekiske guden 
Kairos. Han står för ”de lyck-
liga stunderna”. Statyn finns i 
benediktinerklostret vid Sankt 
Nikolakyrkan. Öppet 15 juni –15 
september varje dag. 
Inträde 10 kuna. 

Komma hit
Trogir är en halvö och även en 
stad som ligger tre kilometer 
från flygplatsen i Split. Från Split 
centrum är det cirka 17 kilome-
ter. Du tar dig lätt hit med bil el-
ler med buss från Split. 
S www.trogir-online.com
S www.trogirinfo.com

Ciovo 
Ön Ciovo förbinds med Trogir 
genom en bro. Den är knappt 30 
kvadratkilometer stor. Ön var be-
bodd redan under romartiden då 
den kallades för Boa. Här hittar 
hittar du de bästa stränderna.
S www.ciovoinfo.com

Områden
Det finns gott om badorter om-
kring Trogir. 

Arbanija är ett litet område 
på norra sidan av Ciovo. Här 
finns en mängd olika badvikar. 
Slatina ligger åtta kilometer från 
Trogir och under sommaren går 
direktbåt hit från Split och Tro-
gir. Okrug Donji, sex kilomter 
från Trogir, har flera vikar med 
svalkande pinjeskog och Okrug 
Gornji, fyra kilometer från Trogir, 
har sandstränder och många 
aktiviteter för barnfamiljer. Utan-
för Trogir ligger två öar, Drvenilk 
Mali och Drvenik Veli dit det går 
båtar under sommaren. 

Parkering
Det finns runt 20 000 hotellbäd-
dar i staden och de flesta är bo-
kade juli–augusti. Det finns tre 
betalparkeringar, två på fastlan-
det och en nära gamla staden. 
Parkering kostar från fem till 15 
kuna per timme. Kolla alltid om 
ditt hotell har gratis parkering. 

Gästhamn 
Har du egen båt är hamnen i 
Trogir mer eller mindre omöjlig 
att få en plats i. Lättast är att ut-
nyttja Marina som ligger cirka 12 
kilometer från Trogir. Här kan du 
också hyra båtar med kapten. 
S www.aci-club.hr

Capo
Mitt inne i gamla staden ligger 
restaurang Capo. Inredningen är 
mysig med olika bruksföremål 
och fynd från havet Specialiteten 
är blåmusslor men de serverar 
också kött och fisk. En måltid för 
två kostar från 250 kronor. 
Ribarska, 11
S www.capo-trogir.com

Monaco 
På dagtid är Club Monaco en 
kaffebar men på kvällen blir det 
diskotek till 03.00 på morgo-
nen. Club Monaco anses vara 
den mest hippa klubben i Trogir. 
Mycket hip hop musik och R n´B. 

På fredagar är det livemusik. Gå 
över bron mellan Trogir och Cio-
vo och du ser klubbens skylt. 

Smokvica 
Bakom Sankt Johanneskatedra-
len ligger Smokvica Bar & Café. 
Dagtid är det ett perfekt ställe för 
en capuccino. Kvällstid spelas 
livemusik och är mötesplats för 
musikälskare och nöjeslystna. 
Inredning i loungestil och en re-
jäl bar.   
S www.smokvica.com

Shopping
Det finns en hel del affärer i Tro-
gir med inhemsk design. Allt 

från kläder till hantverk, från olja 
och viner till välluktande tvålar. 
En populär affär för olja och vin 
är Delicium Nostrum där du kan 
fröjdas bland vackra burkar och 
spännande innehåll. 
" Obrov, 2.

Dominik
Sveti Dominik ligger i det 
gamla dominikanerklostret från 
1200-talet vid strandpromena-
den. Här serveras färsk fisk och 
skaldjur, även bra pasta och piz-
za. En måltid för två kostar från 
200 kronor. Kvällstid är Dominik 
ett populärt ställe för cocktails. 
S www.svdominik.com

Fontana
Hotell Fontana har både lägen-
heter och rum. Fontana ligger 
mitt i gamla staden bland de 
trånga gränderna. Hotellet har 
bara 13 rum och en svit. Hotellet 
erbjuder gratis parkering i Trogir 
centrum vilket är guld värt. Ett 
dubbelrum från 36 euro. 
" Obrov 1.
S www.fontana-trogir.com

Villa Meri 
Villa Meri är ett litet hotell med 
tre dubbelrum och en vindslä-
genhet. Lägenheten har balkong 
och utsikt över Trogirbukten och 
gamla staden. Ju längre du stan-

nar, desto billigare blir priset per 
natt. Dubbelrum kostar 90 euro 
per natt, 500 euro för en vecka. 
Splitska, 1
S www.villa-meri.com

Camping
Campingområdet Ro"ac lig-
ger vackert till vid två bukter på 
Ciovoön. Ypperligt skött och här 
kan du också hyra mobilhus om 
du behöver. Campingen är of-
ficiellt trestjärnig, men läget och 
skötseln borde ha gett den fler 
stjärnor. Pris per person och natt 
om du har tält med dig är från 
fem euro. 
S www.camp-rozac.hr

Concordia
Vid Trogirs strandpromenad lig-
ger trestjärniga hotell Concordia. 
Byggnaden är över 300 år gam-
mal. Hotellet har frukostpension. 
Dubbelrum från 75 euro. 
" Obala bana Berislavica, 22.
S www.concordia-hotel.net

Guesthouse
Hostel Konoba Croatia ligger sex 
kilometer från Trogir i ett gam-
malt fiskarläge, Seget Vranjica. 
Tvåbäddsrum med delat badrum 
på varje våning. Ligger vid stran-
den och varje rum har havsut-
sikt. Dubbelrum från 28 euro.
S www.hostel-trogir.com

5 x se & göra 5 x äta & uteliv

5 x boende5 x praktisk information
Trogir sedd från havet. Badplats i anslutning till campingen. Missa inte musslorna på Capo. Välskött camping.

Ö-LUFFA I KROATIEN TROG
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5 x varningar

5 x landsfakta5 x kulturkrockar

5 x läs mer
Sjöborre
Ibland kan det finnas sjöborrar 
i havet. Skulle du trampa på en 
sjöborre så försök att undvika 
att ta ut 
taggarna 
då det 
oftast blir 
en liten bit 
kvar och 
det finns 
risk för 
infektion. 
Besök 
hellre en 
sjukstuga.  
Använd 
badskor. 
Foppatoff-
lor och 
badskor säljs på marknaden. 
Finns också i barnstorlekar. 
Skorna skyddar vuxna och små 
från att skära sig på kantiga ste-
nar och från havstulpaner.

Sol
Alla vet att det är farligt att ligga 
i solen utan skydd och för länge. 
Men det är ju så ljuvligt med sol-
strålarna. Var inte ute mitt på da-
gen och använd alltid solskydd. 
För de små finns heltäckande 
kräm. På apoteken säljs sol-
skydd. Glöm inte smörja på nytt 
lager efter badet. 

Mat
Som alltid när det är varmt und-
vik majonnäs. Köper du färdig-
förpackad glass, kolla att den 

inte är 
omfryst. 
Det är 
ytterst 
sällan 
någon 
blir dålig 
i Kroa-
tien. 

Hav
Ha alltid 
kolla på 
varandra 
när ni 
badar. 

Hyr ni mindre båtar på egen 
hand, kolla alltid väderrapporten. 
I slutet av augusti börjar vädret 
bli ombytligt och kan ändra sig 
snabbt. 

Fisk
Det finns en liten hajfisk som 
brukar bli 70 centimeter lång. 
Den är helt ofarlig. Emellanåt 
kommer det skräckhistorier om 
stora hajar som ska ha synts. 
Senaste gången en större haj 
syntes var 2005. Den hade för-
modligen följt efter ett fartyg och 
kommit vilse.

Land
Kroatien heter Republiken Kro-
aien och på kroatiska Hrvatska. 
Alla bilar har landsbetckning HR. 
Kroatien delas in i fyra större om-
råden; Istrien, Dalmatien, Slavo-
nien och kontinentala Kroatien. 

Öar
Kroatien har otroliga 583 mil 
kust men utav dessa kilometrar 
är cirka 400 mil öar, klippor och 
rev. Det finns 1185 öar men bara 
50 är befolkade. 

Siffror
Kroatien är 56 538 km2 och har 
en befolkning på cirka 4,5 miljo-
ner. Huvudstaden heter Zagreb. 

Människor
I Kroatien bor 78 procent kroater, 
12 procent serber, bosnier, ung-
rare, slovener och italienare. 

Styre
Presidenten heter Stjepan 
Mesic´och landet styrs av ett de-
mokratiskt valt parlament.  

Polis
På polisstationen publiceras 
bilder från trafikolyckor som av-
skräckande exempel. Det kostar 
också pengar att göra en polis-
anmälan. Du måste köpa ett fri-
märke för 30 kuna i en kiosk som 
lämnas över till polisen och som 
klistras på rapporten. 

Språk
Tyskan är stor på grund av turis-
men. Engelska fungerar bra för 
det mesta. 

Religion 
Merparten 
av kroater 
är katoli-
ker och 
de är tra-
ditionella 
i mångt 
och mycket. 
Vid kyrkobesök 
och speciellt på söndagar blir du 
stoppad från besök om du inte 
är anständigt klädd. Inga shorts 
och inga linnen. 

Alkohol
Det är nolltolerans för sprit i 
kroppen när du kör. Denna lag 
kom för fyra år sedan och poli-
sen är stenhård. Böter betalas 
på plats i bästa fall. Mer troligt 
är att du hamnar i finkan. 

Betala
Är man ute på middag blir det 
alltid diskussion om notan. Det 
hör till att bjuda. Dividera med 
räkneapparat om notan om du 
har kroatiska gäster med dig.

Första klass 
Första klass Kroatien innehåller 
det mesta i fakta, kuriosa och 
bilder. Bra upplägg med historia 
och kulturavsnitt i början. 

I stort sett varje liten by, stad 
och område finns med. För den 
konstintresserade finns flera för-
klaringar om olika perioders ty-
piska arkitektur. För den religiöst 
intresserade finns bra avsnitt om 
utvecklingen i kyrkohistoria och 
kyrkokonst. 

Köp via nätet på adlibris.com 
eller bokus.com. Cirkapris 200 
kronor. 

Praktisk
Berlitz lilla fickbok om Kroatien 
får du ner i fickan och kan ha 
med dig på ett enkelt sätt. Här 
finns fakta om historia och kul-
tur. De flesta kända orter finns 
med. Cirkapris 70 kronor.

Innehållsrik
Fyris reseguide över Kroatien är 
innehållsrik och praktiskt upp-
lagd. Ett stort plus för kartan 
över Kroatien och att boken är 
inplastad och sidorna prepare-
rade för glass-och chokladätare. 
Spiller du är det bara att torka 
av. De små rutorna med kuriosa, 
historia och fakta är roliga att 
läsa. Bra format som passar i 
fickan.
Pris över nätet cirka 110 kronor. 

Vagabond
Kroatien, utgiven av Vagabond, 
ger bra info om färdsätt och flera 
olika alternativ på boende. Stort 
plus för restaurang- och nöjes-
tips. Pris på nätet: 98 kronor.

UI
Utrikespolitiska institutets skrift 
om Kroatien innehåller både siff-
ror och årtal. Bra förklaringar till 
historia och politik. Kan beställas 
via deras hemsida. 
Cirkapris 80 kronor. 
S www.ui.se

Sjöborre.

Glöm inte att skydda dig mot solen.

Inga shorts 
i kyrkan.


