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POZNÁVANIE

Za krásou sa oplatí isť trochu ďalej, na juh. Tam ju objavíte 
a začnete odkrývať vrstvu po vrstve. Slnečný, prívetivý kraj 
malebných zálivov, stredomorskej vegetácie, viniča a olivovníkov, 
paliem a citrusov, jeden z najstarších a najkrajších v Chorvátsku. 
Miesta so živými tradíciami, chytľavými melódiami, folklórom 
a históriou viditeľnou na každom kroku: s charakteristickými 
dominantami striech a veží, siluetami hradieb a opevnení. Vitajte 
v Dalmácii!
Marta Turisová (text)

Dobrodošli     
u Dalmaciju!
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 I
deme až dolu na juh preskúmať jeden 
z nádherných Elafitských ostrovov Lo-
pud. Po takmer hodinovej plavbe z dub-
rovníckeho prístavu Gruž vystupujeme 
na móle s typickými kamennými stĺpmi 
na kotvenie. Hlúčik domácich je malou 
reprezentatívnou vzorkou z 350 stálych 
obyvateľov, z batožinového priestoru vy-
ťahujú veľké tašky nákupov z pevniny 
a tovar previazaný v niekoľkých škatu-
liach. Je leto, treba doplniť vybavenie, 
nechýba záhradný nábytok, slnečníky 
či ventilátory. Za presilou domácich vy-
stúpi skupinka turistov, ktorí sem pri-
chádzajú uspokojiť túžbu po poznávaní 
a zážitkoch alebo nájsť svoj kúsok raja.

Starý ostrovan ošľahaný slnkom s ci-
garetou a jednou rukou na volante pred-
vedie žonglérsky kúsok: cúva na traktore 
s dlhým prívesným vozíkom na batoži-
nu po nebezpečne úzkom móle. Urobí 
to na centimeter presne. Nerobí to prvý 
raz a zdá sa, že na takýto riskantný ma-
néver si hocikto len tak ľahko netrúfne… 
Domáci si naložia na prívesný vozík to-
var, malé vozidlo odfrčí a ruch na móle 
utíchne. Podľa cestovného poriadku to 
dnes otočí ešte štyrikrát. Na linke Dub-
rovník –Koločep – Lopud – Šipan takáto 
frekvencia bohato stačí.

Obrovská, novotou voňajúca infor-
mačná tabuľa poskytne všetky potrebné 
správy o tom, čo nájdeme na tomto len 
4,6 km2 veľkom ostrove so slávnou ná-
mornou, obchodnou i aristokratickou 
minulosťou. Zastavíme sa v maličkom 
informačnom centre a študujeme trasu. 

A hoci je čas vyraziť, nedá sa odolať origi-
nálnej pozvánke na stánku s ostrovným 
umením, ktorý využíva všetky možné na-
plaveniny a poteší nielen umelecké duše: 
obrazy v tvare rýb, nespočetné podoby 
mora na častiach sudov, na opracovanom 
i neopracovanom dreve, naplaveninách 
voňajúcich morskou soľou, na plátne, ka-
meni i na drobných okruhliakoch. Talent 
akademického maliara Rudolfa Kaleho je 
aj mierou jeho srdečnosti, temperamen-
tu a zmyslu pre humor. Po štúdiu na vý-
tvarnej fakulte v Záhrebe sa s manželkou 
právničkou, no tiež s umeleckými ambí-
ciami rozhodli vymeniť rušnú metropolu 
za čaro Elafitských ostrovov. Voľba padla 
na Lopud. Žijú tu desať rokov a za nič by 
nevymenili božský pokoj a krásu malého 
ostrova s veľkou minulosťou.

Panoráma zeleného pobrežia s veža-
mi, strechami, kláštormi, letohrádkami 
a pobrežie s priehľadným tyrkysovým 
morom sú jedny z najkrajších. Pre ostrov 
sú príznačné kamenné domy lemované 
komornými záhradami so stredomor-
skou vegetáciou – palmami, citrusmi 

ELAFITSKÉ 
OSTROVY
 Skupinu ostrovov západne od 

Dubrovníka delí od pevniny prieliv 
Koločepski kanal a od Dubrovníka úžina 

Velika vrata. Súostrovie tvorí sedem 
menších ostrovov a útesov. Dnes už na 
nich nežijú jelene, podľa ktorých dostali 

meno (jeleň, elaphos), prvá písomná 
zmienka je z 1. storočia n. l.

 Najväčšími ostrovmi tohto súostrovia 
sú Šipan, Lopud a Koločep, menšími 
Daksa, Lokrum a Ruda. Za návštevu 
stoja aj malé ostrovčeky Olipa, Tajan 

a Crkvine. V čase Dubrovníckej republiky 
boli hojne obývané a slúžili na kontrolu 

námornej dopravy.
 Okrem historických pamiatok 
z rôznych období tu možno vidieť 
napríklad torety – obranné veže 
z obdobia tureckých a arabských 

nájazdov.
 Na každom z troch väčších ostrovov 
je jeden hotel, kempy tu nefungujú, na 

svoje si prídu milovníci plachtenia 
i potápania. Jediné trajektové spojenie 

je z Dubrovníka na ostrov Šipan, na 
ostatných ostrovoch autá nie sú 

povolené. Spojené sú lodnou linkou 
Dubrovník – Koločep – Lopud – Šipan 

(Suđurađ, Šipanska Luka).

LOPUD
Námorný obchod
Smerujeme na miesto, ktoré sa prvýkrát spomína 

v 8. storočí pred n. l. ako kraj obývaný Dalmatmi 
a prosperujúci za vlády rímskeho cisára Augusta. Hranice 
Dalmácie sa v minulosti často menili a v určitých obdobiach 
zaberali aj územia susedných štátov Bosny a Hercegoviny, 
Čiernej Hory a Albánska. Do konca 1. svetovej vojny 
Dalmácia fungovala ako samostatný región Rakúsko-
Uhorska, neskôr sa stala súčasťou Juhoslávie  
a nezávislého Chorvátska.
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a subtropickými kvetinami, s neveľkými vi-
nicami a hájmi s olivovníkmi dávajúcimi je-
den z najkvalitnejších druhov oleja. Ostrov 
má ideálne klimatické podmienky, 2 600 ho-
dín slnečného svitu za rok a cenné vlastné 
zdroje vody.

Lopud je láska na prvý pohľad: hneď 
vedľa pobrežnej promenády sa otvárajú 
zákutia, záhrady, maličké galérie a umelec-
ké dielne v záhradách, kde si všetko rastie 
trochu bohémsky a nespútane. Jeden po-
hľad by mal stáť za všetky ostatné – alebo aj 
nie? Uvidíme! Cesta nahor úzkym strmým 
chodníkom na najvyšší bod ostrova začína 
byť v silnejúcich slnečných lúčoch slušným 
fyzickým výkonom. No keď tento výstup 
pravidelne absolvovali mnísi z kláštora na 
vrchole, raz za čas sa to dá vydržať. Cestu 
spestrujú drobné obrobené políčka i tro-
pické kvetiny medzi kameňmi a pichľavou 
trávou. Je príjemné stretnúť prichádzajúci 
piatich študentov z Poľska a skupinku nad-
šených návštevníkov z Filipín, ktorí po Dub-
rovníku pokračujú v objavovaní komornej-
ších regiónov malebnej Dalmácie a sú z toho 
trochu v šoku. Svet má aj takéto nádherné 
miesta.

Hore na vrchole podfarbuje absolútne 
ticho medzi múrmi Kostola sv. Jána z 9. 
storočia len šumenie vetra. Spolu s ďalšími 
troma zvyškami stredovekých kostolíkov 
patrí k najstarším pamiatkam na ostrove. 
Nechýba lavička ani informačné tabule, kto-
ré stručne zachytávajú jeho slávnu históriu. 
O chorvátskom Jadrane platí nielen to zná-
me, že za krásou sa oplatí ísť dolu na juh, ale 
aj čo najvyššie hore.

Z niekdajších honosných lopudských 
palácov a letohrádkov, ktoré si tu vďaka 
priaznivej klíme stavala dubrovnícka šľach-
ta, je obnovený palác rodiny Đorđićovcov-
-Mayneriovcov na nábreží s parkom. Rastie 
tu mnoho cudzokrajných stromov, kríkov 
a popínavých rastlín, ktoré spolu vytvárajú 
trochu prerastenú zelenú džungľu – s ka-
mennými lavičkami, malými zákutiami, 
sochami a letohrádkami v prítmí starých 
stromov, kríkov a popínavej zelene. Pri vjaz-
de do prístavu sú viditeľné sú aj pozostatky 
pevnosti polostrova, ktorá v časoch slávy 
strážila a chránila mesto.
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Lopud úzko spätý s Dubrovníkom 
postihol v roku 1667 rovnaký osud – 
takmer všetku tunajšiu architektúru 
a kultúrne bohatstvo námorných obja-
vov zničilo v roku 1667 osudové zemet-
rasenie, ktoré mesto takmer zrovnalo so 
zemou. Niekdajší rozkvet je úzko spätý 
s námorníctvom a menami slávnych 
moreplavcov, ktorí pochádzali z Lo-
pudu. Medzi najvýznamnejších patril 
M. Pracat, ktorý celý svoj obrovský ma-
jetok odkázal Dubrovníckej republike, či 
majiteľ lodí a bojovník Vice Bune, ktorý 
vybojoval so svojou flotilou nejedno ví-
ťazstvo.

Ostrov je jedinečným mixom kultú-
ry, histórie, nádhernej prírody a čistého 
mora. Pokojný, trochu introvertný, no 
pritom noblesný a hrdo prezentujúci 

zlaté časy a vyžarujúci autentickosť, kto-
rú človek vníma všetkými zmyslami. To 
najlepšie na nás ešte len čaká: na severo-
východe a rovnako pri centre mesta sú 
piesčité i kamienkové pláže. Pláž v zátoke 
Šunj na juhovýchodnom pobreží ostrova 
je výnimočná, spájajú sa s ňou legendy 
o nehynúcej láske a čakaní na námor-
níkov vracajúcich sa z výprav. Máme na 
výber: dôjsť tam pešo alebo sa nechať 
odviezť malým promenádnym elektric-
kým vláčikom. Voľba je jasná – peši, pre-
tože cesta vedie aj cez les. Vždy to stojí 
za námahu: ocitnete sa na rozprávkovej 
pláži, kde je more tyrkysové i krištáľovo 
čisté, s jemným pieskom a pozvoľným 
vstupom do mora. Šunj je pýchou domá-
cich, patrí medzi najkrajšie na Jadrane, je 
dobre chránená pred letnými mistrálmi. 

Miesto, kde vnímate nádhernú príro-
du, šum mora, sem-tam plachetnice na 
obzore, v diaľke skupinky mladých na 
kajakoch alebo milovníkov športového 
potápania.

Ľahko sa vám stane, že pôvodne plá-
novaný jednodňový výlet si budete chcieť 
predĺžiť. Na ostrove bez automobilovej 
dopravy je jeden luxusný hotel, historic-
ké výletné pavilóny, penzióny a apartmá-
ny v úzkych uličkách s malými záhradka-
mi. Svet je malý: v hoteli Lafudia sme si 
dali pri grile rybu – priniesol nám ju do-
máci mladík, ktorý študoval v Prahe. Ne-
vymenil by ju za nič, už niekoľko rokov 
tam žije aj s priateľkou – sem si prišiel 
užiť domáce slnko a popritom si trochu 
zarobiť počas sezóny, ktorá sa opäť uka-
zuje ako jedna najlepších… 
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 STON
Soľ nad zlato

Pelješac, druhý najväčší chorvátsky polostrov 
tiahnuci sa pozdĺž pobrežia v dĺžke 65 km, je široký 

en 6 km. Skalnaté kopce a úrodné údolia sa striedajú 
s lesmi cyprusov a borovíc, olivovými hájmi, vinicami, 
figovníkmi, mandľovníkmi a pomarančovníkmi. 
Z polostrova Babin Kuk mierime cez Dubrovník do  
malého, no svetoznámeho Stonu.

M
estečko s 580 obyvateľmi a s prístavom na 
severozápade stonského prielivu leží na 
úzkej šiji spájajúcej Pelješac s pevninou 
niečo vyše 50 kilometrov od Dubrovní-
ka. Domáci sa tak ako ich predkovia po 
stáročia zaoberajú rybolovom, poľnohos-
podárstvom, ťažbou soli a dnes i chovom 
ustríc. V roku 2006 bol v zátoke kúsok 
od Stonu otvorený nový trajektový prí-
stav Prapratno, odkiaľ jazdia trajekty do 
Sobry na ostrove Mljet.

Parkujeme pri malom hlavnom ná-
mestí, z ktorého je dobrý výhľad na malý 
siedmy div sveta. Hradby majestátne le-
mujúce skalnaté vrchy, ktoré domáci na-
zývajú Veľkou soľnou stenou, sú význam-
nou historickou pamiatkou Chorvátska 
a po Čínskom múre druhým najdlhším 
opevnením na svete!

Pri ďalšom pozornejšom pohľade si 
všimneme veľké vonkajšie plochy naplne-
né vodou, ktoré menia skupenstvo i far-

bu, až sú na konci celkom biele. Áno, je to 
soľ! Marijana Franušićová, ktorá pozná 
hradby ako vlastnú dlaň, nás previedla 
svižným krokom človeka, ktorý vie zvoliť 
tempo a sústrediť sa na podstatné. Prečo 
chodí svet obdivovať hradby v malom 

mestečku na juhu Chorvátska? Dôvod 
nie je jeden, ako by sa na prvý pohľad 
zdalo, ale viacero a, ako sme sa dozvedeli 
hore po viac ako päť kilometrov dlhej tú-
re, všetky navzájom súvisia.

Múry v Stone sú najdlhšou obrannou 
sústavou v Európe.

Kamenné opevnenie sa tiahne po sva-
hoch nad mestom do výšky 224 metrov. 
V tomto bode je jedna zo siedmich pev-
ností Podzvizd  (Pod hviezdami). Opev-
nenie bolo vybudované v 14. storočí, keď 
územie kúpila Dubrovnícka republika. 
V Stone sa nachádzalo biele zlato – vý-
nosné hospodárstvo so soľou bolo treba 
chrániť, a tak dubrovnícky senát rozho-
dol kvôli obrane postaviť monumentálnu 
sústavu, najväčšiu v Európe. Najprv bol 
vybudovaný v tridsiatych rokoch obran-
ný múr v dĺžke približne 5,5 km z jednej 
strany polostrova na druhú. Pelješac bol 
tak oddelený od pevniny a založené boli 
dve mestá – na juhu Ston a na severe Mali 
Ston. Nebolo to zo dňa na deň – o nároč-
nosti stavby svedčí aj to, že trvala celých 
280 rokov!Má dĺžku vyše päť kilometrov, 
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múry sú vysoké od 5 do 10 metrov, do-
plnené 40 vežami a 7 pevnosťami. Opev-
nenie plnilo svoju funkciu až do rozpadu 
Dubrovníckej republiky. V roku 1991 
boli na jedinečnej pamiatke napáchané 
najväčšie škody, pretože v čase vojny sa 
v týchto miestach odohrali ťažké boje. 

Ďalšia apokalypsa sa udiala v roku 1996 
počas silného zemetrasenia. Tak ako ve-
ľakrát v minulosti bolo treba znovu vstať 
a začať zachraňovať historické dedičstvo: 
rekonštrukcia sa začala krátko po roku 
2000 a práce prebiehali klasickým spô-
sobom tak, ako bolo opevnenie pôvodne 

stavané, a to ručným otesávaním kameňa 
domácimi majstrami. Dnes táto jedineč-
ná stavebná pamiatka stojí v celej svojej 
mohutnosti a kráse.

Slané plochy sa rozprestierajú, kam 
až oko dovidí, a to, čo si nevieme pred-
staviť, doplní zaujímavá audiovizuálna 
prezentácia. Soľné polia v Stone sú jedny 
z najstarších na svete, soľ bola v minu-
losti cenným vývozným artiklom. Prá-
ve tu sú na jej získavanie z mora ideál-
ne podmienky (plytký záliv, čisté more, 
veľa hodín slnečného svitu). Priaznivé 
podmienky využívali podľa archeo-
logických nálezov už Ilýri v prvom 
tisícročí pred n. l., soľ z histórie Sto-
nu nikdy nezmizla. „Ročne sa tu vy-
produkuje rovnakou technológiou ako 
pred 500 rokmi približne 2000 ton kva-
litnej soli. Vyrába sa ekologickým spô-
sobom, bez aditív a jódu, kryštalizuje 
len vďaka slnku a vetru,“ vysvetľuje nám 
Marijana Franušićová.

Saliny ležia na 450 000 m2, je tu vy-
budovaných 53 bazénov, do ktorých sa 
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napustí morská voda a tá sa postupne 
odparuje. Soľanka sa prepustí do tzv. 
koncových bazénov, kde sa približne po 
14 dňoch zvyšok vody odparí a zostanú 
žiarivo biele kryštáliky soli. Tento proces 
možno opakovať len 3× ročne, teda v le-
te, keď je v Chorvátsku najviac slnečného 
svitu. Koncové bazény sú pokryté granito-
vou vrstvou, ktorá zaručuje výbornú kva-
litu produktu. A ešte jedna zaujímavosť 
– všetky majú mená svätých, až na jeden 
(Mundo). Soľ z neho bola určená pre chu-
dobných. A chorvátskou soľou z bazéna sv. 
Lazára solil cisár František Jozef I.

 Oblasť je príjemným letoviskom. 
Zátoka Prapratna má ideálne podmien-
ky na vodné športy, potápanie a rybolov, 
brigádnici alebo študenti si môžu vyskú-
šať prácu na soľných poliach pár hodín 
denne a zvyšok času si užiť leto a more. 
V Stone sa už tradične beží maratón, ak 
by ste si to chceli vyskúšať, ten tohtoroč-
ný sa uskutoční 23. septembra, dĺžka je 
42 kilometrov a doterajší rekord bol 3 ho-
diny 15 minút.

Ston nazývajú aj akváriom Jadranu. 
Hojnosť druhov a kvalita rýb v neďa-
lekom malostonskom zálive sú povest-
né. Mestečko je rajom rybích špecialít. 
Reštaurácií tu nie je veľa, sú však veľmi 
vyhľadávané – mušle, ryby, kalmáre či 
kraby sú považované za najkvalitnejšie 
v celej Dalmácii. Prichádza večer a pred 
reštauráciami sa rozsvecujú lucerny. Ry-
ba v reštaurácii Bakus v príjemnej kamen-
nej uličke bola gurmánskym zážitkom. 
Aj túto súčasť pohostinstva a tradícií si 
domáci po stáročia zveľaďujú. Pelješac 
preslávilo aj víno, je domovom najlepších 
dalmatínskych červených druhov, medzi 
najznámejšie odrody patria Dingač, Pla-
vac a Postup. Pestujú sa medzi Orebićom 
a Stonom.

Stonský múr a soľné polia sú kultúr-
nymi pamiatkami uchádzajúcimi sa o zá-
pis v Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Dalmatínci si svoju minulosť 
vážia a ochraňujú – ako soľ. A tá býva nad 
zlato. 

KRIŽOVATKA 
PELJEŠAC

Popri 65 km dlhom výbežku je celý 
rad malých i veľkých ostrovov, 
pobrežie je typické piesočnými 

i kamienkovými plážami a zátoka-
mi, na ktoré sa možno dostať loďou 
alebo na štvorkolke. Známe pláže 

na polostrove sú v Prapratne, 
v letovisku Vodice, Duba,  

Trstenica a Dingač.
 Väčšie mestá s mnohými 

turistickými zaujímavosťami sú 
Ston, Brijesta, Trpanj, Viganj 

a Orebić. Pelješac má trajektové 
spojenie z Ploče, Korčuly a Mljetu.
 Na polostrov sa dostanete autom 
po hlavnej ceste zo Stonu. Pri ceste 
autom zo Splitu budete potrebovať 

pas z dôvodu hraníc s Bosnou 
a Hercegovinou.
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CAVTAT 
Na začiatku bol Epidaurus  P

rístav v najjužnejšej časti Župského zálivu 
a stredisko kraja Konavle má vynikajúcu 
polohu – je vzdialený len 20 km od Dub-
rovníka, a keď si nájdete pohodlné miesto 
na niektorom z vyhladených balvanov pri 
malej zátoke, uvidíte panorámu s charak-
teristickými červenými strechami, bašta-
mi a mestskými hradbami – Dubrovník. 
Prístav uzatvárajú dva malé polostrovy, 
juhozápadne Sustjepan a východne Rat 
pri zátoke Tiha s výnimočnou plážou 
i promenádou. Turistické centrum Kona-
vle sídli v tomto malebnom prostredí na 
začiatku prírodného nábrežného korza.

Čo je na ňom najzaujímavejšie? Lucija 
Veziličová z Turistického centra Konavle 
pozná mesto ako vlastnú dlaň. „Má vyni-

kajúcu geopolitickú polohu, všade je to 
na skok – do Čiernej Hory, na priľahlé 
ostrovy, do Dubrovníka, výhodou je blíz-
kosť letiska. Sezóna sa začína hneď po 
Veľkej noci a trvá až do konca októbra, 

počas nej registrujeme okolo 400 000 hos-
tí, priemerná návštevnosť je 5 dní.“

Priťahuje ich nádherná príroda, čis-
té more, história, kultúra i genius loci 
mesta. Aby sme túto atmosféru zažili na 
vlastnej koži, začíname na známej pro-
menáde, ktorá je organickou súčasťou 
mesta, ponúka neopakovateľné výhľady 
a je iná ako všetky ostatné. „Cavtat má 
jednu z najkrajších a s dĺžkou sedem 
kilometrov aj najdlhších promenád na 
chorvátskom pobreží,“ hovorí a upozor-
ňuje nás na monumentálny mramorový 
pamätník jedného z najslávnejších oby-
vateľov tohto mesta. Ide o Baltazara Bo-
gišića, váženého člena vedeckých spoloč-
ností, ktorého cenná knižnica a zbierka 
grafiky svetových majstrov je umiestnená 
v renesančnom kniežacom paláci – v his-
torickom sídle dubrovníckeho miestodr-
žiteľa. Vlaho Bukovec, najvýznamnejší 
chorvátsky maliar zo začiatku 20. storo-
čia, ktorý roky pôsobil aj ako profesor 
na umeleckej akadémii v Prahe, má svoju 
umeleckú galériu v rodnom dome a diela 
v barokovom Kostole sv. Mikuláša. Jednu 

Cavtat je chorvátsky názov miesta Civitas Vetus, 
kde sa kedysi nachádzalo mesto Epidaurus zničené 

v 7. storočí Avarmi. Pozostatky divadla, hrobiek 
a rímskej cesty nesú nezmazateľné stopy tejto civilizácie.
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z najkrajších stavieb – mauzóleum ro-
diny Račic, ktorá je na najvyššom bode 
v meste – projektoval slávny predstaviteľ 
moderného sochárstva Ivan Meštrović. 
Úzke dláždené uličky starého mesta ma-
jú svoje čaro cez deň i večer, ak chcete 
navštíviť Kostol svätého Mikuláša, fran-
tiškánsky kláštor, cintorín či slávne mau-
zóleum, treba sa pripraviť na stúpanie 
do kopca, no najmä na výhľady na záli-
vy a očarujúcu zelenú panorámu mesta 
s modrým morom. Za nejakú tú fyzickú 
námahu to určite stojí. Bohatstvom Ca-
vtatu je aj jeho mimoriadne dobre zacho-
vaný ekosystém, v bohatej prírode stre-
domorských paliem, borovíc, cyprusov 

a olív krištáľovo čisté more a prírodné 
pláže pozdĺž celého pobrežia.

Celé mesto žije festivalom Cavtatské 
leto s hudobným večermi od džezu cez 
vystúpenia dalmatínskych ľudových spe-
váckych a tanečných súborov po divadel-
né projekcie, pouličné umenie i prehliad-
ky mažoretiek. Domáci i turisti si 
vychutnávajú umenie, kultúru a zábavu 
na pobrežnej promenáde i v priestoroch 
františkánskeho kláštora. Veľké ľudové 
slávnosti sú tradične na sviatok Panny 
Márie Snežnej 5. augusta. Tradičná je hr-
dosť na kultúrne a folklórne tradície 
v meste Čilipi a domáci sa nimi radi po-
pýšia. 

DUBROVNÍCKA 
RIVIÉRA

 Cavtat je ideálnym východiskovým 
bodom na objavovanie celej Dubrovníckej 
riviéry a podnikania jednodňových výletov 

na Mjlet, Korčulu, Elafitské ostrovy či 
polostrov Pelješac.

 V blízkosti je letisko Čilipi. Cavtat má 
pravidelné a časté autobusové spojenie 

s Dubrovníkom, s letoviskami v Župskom 
zálive (Plat, Mlini a Srebreno) 

a s najjužnejším letoviskom na chorváts-
kom Jadrane – s Molunatom.

 Dlhoročnú tradíciu má chov koní, 
vyskúšať možno rekreačné jazdectvo, vodné 

športy, potápanie, rybárčenie, plachtenie 
a plavbu na ostrovy.

 Domáca Malvasija je chránená známka, 
Malvazija je istrijský produkt.


