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ÍGY ÉPÍTETTEK VALAHA

A legismertebbnek tartott és a leggyakrabban látogatott horvát 
turisztikai látványosságnak tartott magasztos dubrovniki 
várfal, (dubrovačke zidine) Európa legszebb és legnagyobb 
erőd műemlékei közé tartozik. Az építése már a 8. században 
megkezdődött, az építés legintenzívebb időszaka pedig a 15. 
és 16. században volt, amikor a Város és a Köztársaság állandó 
veszély alatt volt. Az akkori kiváló építkezési stílusnak, 
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valamint a hírhedt dubrovniki diplomáciának köszönhetően 
a várfalak manapság is kitűnő állapotban vannak.

A tizenhat tornyával, három erődjével és hat bástyájával az 
1940 m hosszú és 22 m magas várfal csodálatos szépségű 
tengerpart és meredek sziklák felett emelkedik ki, s így 
minden látogatót egyszerűen elbűvöl látványával.

A 15. SZÁZADBAN ÉPÜLT MINČETA ERŐD ÉPÍTÉSE ALATT A FENYEGETŐ 
KŐHIÁNY MIATT EGY OLYAN RENDELKEZÉST HOZTAK, AMELY SZERINT 
MINDEN LÁTOGATÓNAK KÖTELEZŐ VOLT EGY KÖVET HOZNI MAGÁVAL A 
VÁROSBA.

korčula város a középkori városok jó példája, mivel 
masszív várfala veszik körül, ezen belül pedig az utcák 
halcsont formájában szelik egymást. Egyedi urbanisztikus 
megoldásról van szó, amely a levegő szabad áramlásának 
és a szélvédett fekvésnek köszönhetően, valamint a számos 
ellenség támadásaitól védő fal miatt ideális életkörülményeket 
biztosított az akkori lakosoknak.

A Pelješac-félszigeten található Ston város környéke a 14. 
században a Dubrovniki Köztársaság hatalma alá került, és 
ezt követően tervek alapján megépítették Ston és Mali Ston 
kisvárásokat, melyeket azóta egy várfal vesz körül és ilyen 
módon egységes szerkezetet alkotnak. A várfal a lakosságot 
és az akkori „fehér aranyt“, a Köztársaságnak nagy hozamot 
hozó só párlót védte. Az összesen 5,5 km hosszú stoni 
várfalat  negyven bástyával és öt erőddel erősítették meg.

A STON VÁROST KÖRÜLVEVŐ VÁRFALAK A KÍNAI 
NAGY FAL UTÁN A LEGHOSSZABB MAI NAPIG 
MEGÓVOTT VÉDELMI RENDSZER A VILÁGON!



ÉVSZÁZADOKON ÁT ÁPOLT 
KULTURÁLIS HAGYATÉK

A dubrovniki riviéra gazdag materiális hagyaték mellett 
változatos és értékes nem materiális kulturális hagyatékkal 
rendelkezik.

A moreška kardjáték eredetét a mórok 12. századi kiűzése 
alkalmából megejtett spanyol ünnepségre lehet visszavezetni. 
A századok múlásával a Földközi-tengeri térségében 
majdnem hogy eltűnt, azonban Korčulaban még 400 évvel 
ezelőtt gyökeret vetett, és ilyen formában egyedi rendezvény 
a világban. A mély benyomást keltő táncfigurái, a jelmezek, 
a zenei háttere és festői szépsége Korčula város identitásának 
alkotó része és mondhatjuk egyben a horvát kozmopolitizmus 
egyfajta bizonyítéka is.

A SZENT BALÁZS BÚCSÚ 2009-BEN FELKERÜLT 
AZ UNESCO EMBERSÉGI NEM MATERIÁLIS 
HAGYATÉKÁNAK LISTÁJÁRA.

A Korčula-szigeti helységekben, Pupnat, Čara, Smokvica, 
Blato és Vela Luka, régi kardokkal, gazdag népviselettel 
jeleskedő és zenével kísért régi vitézi tánc vált a hagyomány 
részévé, kumpanija néven.

A dubrovniki partszakaszon uralkodó linđo tánc a horvát 
egyedi tánchagyomány része. Férfiből és nőből álló táncpárok 
a zenész körül táncolnak, egy vezénylő pedig szellemes, 
gyakran kétértelmű verssorokat mond a táncfigurák 
váltásánál.

A védelem alatt álló helyi nem materiális javakat a Szent 
Balázs búcsú, a Moreška és a Linđo mellett a helyi dubrovniki 
nyelvjárás, a konavlei kötésminta tudománya és a Lastovo-
szigeti farsangi népszokás bővíti ki.

Dubrovnik hírnevét századokon át a kézműves mesterek, 
a dubrovniki aranyárusok is hirdették. A dubrovniki 
hagyományos  arany és filigrán ezüst ékszerek manapság 
is el nem múló szépségükkel, különleges elkészítési módjukkal 
és univerzális, mindenhez illő tervezésükkel elbűvölik az 
idelátogatókat. A “Rećine“ vagy “puce“ (fülbevalók) bizonyára 
életre szóló emléket jelentenek.
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Ezt a leírást kezdhetjük a szent Balázs búcsúval (Festa 
svetog Vlaha), amely a város védőszentjének tiszteletére kerül 
megrendezésre szünet nélkül már 972-től. A várost a tenyerén 
hordozó Szent Balázs szobrai meghatározzák a várfalakat és 
várkapukat, a hagyományosan megrendezett búcsú pedig 
gazdagítja a város hagyatékát és emellett lelki vonatkozása is 
van.



PEZSGŐ ÉLET A SZÁRAZFÖLDÖN ÉS A 
TENGEREN

A dubrovniki táj flórája kimondottan változatos, itt leginkább 
a ciprusok, fenyők és olivák uralkodnak. Úgyszintén, a 
tájképet számos szőlőültetvény, valamint citrusfélék – 
citrom, narancs és, természetesen, mandarin tarkítják.
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E festői mediterrán táj számos állatfajtának ad élőhelyet, 
emellett az Adria kimeríthetetlen gazdagságot rejt magában: 
az osztrigától kezdve, rákok és polipok, tengeri sügér, 
fogasdurbincs és skorpióhal is megtalálható itt többek közt, 
hogy csak az ínyencek által ismert „fontosabb” példányokat 
említsük.

A lastovo szigetcsoportot misztikus szépsége, a táj 
jellege, sűrű erdők és termékeny mezők, valamint számos 
ritka tengeri és szárazföldi fajta és élőhely miatt nyilvánították 
ki természetvédelmi területnek. A park mintegy 70 %-a 
tenger, amely különböző korálokat, valamint körülbelül 150 
fajta halat rejt magában. Mégis, a halászok igazából annak 
örülnek a legjobban, amikor a rákok királyát, azaz homárt 
sikerül kifogniuk.

mljet sziget a biológiai sokfélésség kincstára, változatos 
állatvilággal, őshonos aleppói fenyőkkel, pinea fenyővel és 
mediterrán tölggyel (magyaltölgy). A legzöldebb horvát sziget 
nyugati része 1960-tól első adriai nemzeti parkként védelem 
alatt ál, a jelentőségéről pedig a számos endém és védett fajták 
is tanúskodnak.

A DUBROVNIK VÉDETT „LAKOSA”, A 
TEMPERAMENTUMOS SARLÓSFECSKE, A 
LEGFÜRGÉBB FAJOK KÖZÉ TARTOZIK ÉS AZ 
ÖSSZES MADÁRFAJT NÉZVE LEGTÖBB IDŐT TÖLT A 
LEVEGŐBEN.



A KALANDVÁGYÓKRA ELBŰVÖLŐ 
TERMÉSZET VÁR ITT
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A régió teljes területén számos szárazföldi, vagy tengeri 
tevékenység várja a látogatókat. Rafting, búvárkodás, 
hegymászás tengeri kilátással, off road jeep szafari, vagy 
horgászat, madárfigyelés, mandarinszüret… Csak egy gondja 
lehet, éspedig, kiválasztani a számára legmegfelelőbbet, mi 
ezeket ajánljuk figyelembe:

A kajakozás a dubrovniki partszakasz egyik legnépesszerűbb 
sortolási lehetősége, hiszen a dubrovniki várfalakra nyíló 
kilátás a tengerről egyszerűen lenyűgöző. E mellett, érdemes 
meglátogatni a Betina barlangot is, Dubrovniktól nem messze, 
ahol békességre és csendre talál.

Az olajfaligetek, szárazépítésű kőfalak és szőlők Pelješac-
félszigeten, a Malo és Veliko jezero tavak körül vezető 
bicikliút Mljet-szigeten, a Baćinska jezera tavak és a Neretva-
folyó menti túra utak, a Konavle tájegységen keresztül vezető 
útvonalak és az ottani festői és autentikus falvak, a Ljutoj 
folyón lévő malommal, a tematikus Stećci Dubrovačkog 
primorja (dubrovniki tengerpart sírkövei), vagy Napoleonov 
put na Pelješcu (Napoleon útja  Pelješac-félszigeten), csak 
néhány látványosság a számos olyan hely közül, ahol az ember 
a lenyűgöző természetnek és a történelmi nevezetességeknek 
köszönhetően feltöltheti magát energiával.

A part tagoltsága és számos sziget, valamint kis sziget nyugodt 
hajózást és tartozódást biztosít, még akkor is ha az időjárási 
viszonyok nem annyira kedvezőek. A Mljet szigetcsoport, 
valamint az Elafiti szigetek, biztonságos horgonyzás mellett 
egyedi természeti szépségeket tartogatnak a látogatók 
számára, így mindenképpen vitorlás bérlését, vagy egy 
hajókirándulást ajánlunk a figyelmébe.

Pelješac nyugati oldala az éppen megfelelő hullámokat 
verő szél miatt ideális a wind surfing számára, míg a kite 
szörfözők gyakran a három kilométer hosszú részen sekély 
Neretva-folyó torkolatot választják homokos zátonyokkal és 
erős széllel.

A KAJAKOZÓKNAK ÉS VITORLÁZÓKNAK 
EZEN A TERÜLETEN GYAKRAN DELFINEKKEL 
ÉS TONHALAKKAL VALÓ TALÁLKOZÁSBAN 
LEHET RÉSZÜK.



A MEDITERRÁN ÍNYENCSÉGEK 
LEGJOBBJAI
Ebben a régióban is jelellévő mediterrán étkezési mód az 
UNESCO nem materiális kulturális hagyatékához tartozik. 
Gasztronómiai túránkat olyan számos Neretva-völgyi 
vendéglővel és konobával kezdjük, ahol a menülapon angolna 
(brodet od jegulja), vagy béka pörkölt (brodet od žaba), vadas 
ételek, különösen szárcsából készült ételek találhatók.
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Az utunk tovább Stonba vezet, ahol látogatók nehezen 
állnak ellen a táj különlegességének számító friss, nemrég 
a tengerből kiszedett osztrigának, de ugyanúgy a kék 
kagylónak, valamint az imént készített friss halnak sem.

Az egészséges és magas színvonalú ételek mellé kiváló borok 
párosulnak, itt pedig főleg a Komarna és a Pelješac-félsziget 
borait kell itt mindenképpen megemlíteni. A csúcsminőségű, 
azonos nevet viselő déli fekvésű szőlőültetvényekről származó  
plavac mali szőlőfajtából készült Dingač és Postup borokat, 
melyek a legjobb horvát boroknak számítanak, minden 
borszerető látogatónak meg kell kóstolnia. A fehér borokat 
kedvelőknek Korčula-szigetet ajánljuk, ahol az őshonos pošip 
és grk szőlőkből készült borokat élvezhetjük, vagy pedig 
Konavle térségét, ahol a dubrovniki malvasia újra világkorát 
éli.

Mljet, Šipan, Lopud és Koločep szigeteken szárított halból, 
vagy tenger gyümölcseiből készített ételeket kóstolhat, a 
Župa dubrovačka és Konavle területén található éttermek és 
konobák szárított sonkával (pršut), olajba mártott sajttal és 
főtt húsból készült helyi ételkülönlegességgel (menestra), 
valamint más ínyencségekkel várják a vendégeket.

KORČULA MÉG AZ ÓKORI GÖRÖGÖK IDEJÉBŐL SZÁRMAZÓ 
BORÁSZATI HAGYOMÁNNYAL DICSEKSZIK, AZAZ KRISZTUSUNK 
ELŐTTI 4. SZÁZADBÓL.



NERETVA az élet oázísa

A zöldszemű szépség mindig is ihletet adott számos 
művésznek, kihívás volt a fényképészeknek és 
filmrendezőknek, valamint ugyanúgy számos 
turistának és utazónak, valamint a partján élő 
lakosoknak is.

Neretva-folyó völgye Horvátország legfestőibb tájai közé tartozik, az ország egyetlen deltája és a 
harmadik legnagyobb a Földközi-tenger medencéjében (Nílus és a Pó után), emellett Európában a 
ritka ilyenfajta területek közé tartozik.

A termékeny föld és a mediterrán éghajlat a lakosság számára 
lehetővé tette a mezőgazdasági fejlődést. Az innen érkező 
zamatos citrusfélék, görögdinnyék és számos más gyümölcs nagy 
népszerűségnek örvend az országban, de a határokon túl is.
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BAĆINSKA JEZERA 

NARONA MÚZEUM  

A festői baćinska jezera tavak több kis tóból állnak és 
számos növényi és állat fajtának adnak helyet, emellett 
elkerülhetetlen úti célnak számít az utazók körében.

A Metkovićhoz közeli narona múzeum que se halla en 
las cercanías de Metković, surgió en el yacimiento de los 
sensacionales hallazgos de 1995/96 de los restos del templo 
romano “Augusteum” y de 17 esculturas de mármol.

A hajós maraton (Maraton lađa) a Neretva-folyó völgyében 
őshonos hajók amatőr sportversenye. Metkovići kezdéssel 
és a Pločeban felállított céllal a verseny összesen 22 500 
m hosszú, és Horvátország legnépszerűbb és leginkább 
látogatott eseményei közé tartozik.

HAJÓS MARATON 
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MLJET az örök tavasz szigete 

A karsztos sós tavak, a Veliko i Malo jezero a Mljet 
Nemzeti Park egyedi természeti jelenségei. 30 méter hosszú 
és 0,5 méter mély csatorna köti őket össze, míg a Veliko 
jezero tót a tengerrel összekötő szorost az emberek még utólag 
kimélyítették.

Az Adria legerdősebb szigete ideális az itt megtalálható gazdag flóra és fauna felkutatására és még 
valaha Odüsszeuszt is elkápráztató érintetlen természet megcsodálására.

A sziget legnagyobb látványossága a Veliko jezero tó déli részén 
lévő Szent Mária kissziget, melyen egy 12. században épült 
bencés kolostor és a Szent Mária templom található.
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A természeti ritkásságokat rejtő Saplunara rezervátumot 
különleges vegetáció és egzotikus homokos part jellemzi, 
mely a szomszédos blace „lagúnában“ folytatódik.

Mljet legnagyobb és legbiztonságosabb kikötőjében, 
Polačeban egy római palota található meg, mely a horvát 
tengerpart harmadik legmegóvottabb római emlékműve (a 
pulai aréna és a spliti Diocletianus palota után).

odüsszeusz barlangja egy leszakadt boltozatú barlang, 
amely fenekén tenger van, így a látogatásnál be lehet ide úszni, 
vagy még egy kisebb csónakkal is beléphetünk ide. Állítólag 
az elbűvölt Odüsszeusz éppen erről a helyről bámulta a nyílt 
tengert hát éven át szomorúságban és nosztalgiázva Pénelopé 
után, míg Poszeidón lánya, a csodálatos szépségű Kalipszó 
még nagyobb szomorúsággal és szerelemmel nézte őt.

Az itt található gazdag erdők mellett, Mljet szigeten számos 
endém fajta és 25 különböző orchideafajta nő.

Miután egész nap a csodálatos szigeti hangulatot élveztük, 
este a legjobb megoldás felkeresni a helyi konobák egyikét és 
itt megkóstolni a helyi ínyencségeket.

BLACE

RÓMAI PALOTA 

ODÜSSZEUSZ BARLANGJA



KORČULA az ékszerkő
Engedje meg, hogy a sziget el nem múló szépsége, csodás tájai, valamint kimondottan gazdag 
kultúrtörténeti hagyatéka magával ragadja.

A kőfaragás évszázados hagyományának köszönhetően, főleg a helyi 
mesterek Korčula városát virágos gótika, reneszánsz és barokk 
stílusban építették. Egy nyílt égbolt alatti múzeumnak nevezhető város 
érdekes utcaelrendezéssel, terekkel, falakkal, templomokkal, palotákkal, 
múzeumokkal, valamint a nagy utazó, Marco Polo házával dicsekedhet.

A Proizd kissziget strandja köves és kavicsos, az északi 
oldala pedig egyszerűen lélegzetelállító. Itt a fehér kövek a 
türkizkék tengerben merülnek el. A sima kövek ideálisak a 
napozáshoz, a békét és csendet szerető látogatók pedig örülni 
fognak, hogy egy lakatlan szigetről van szó.
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VELA SPILA

SZENT MÁRK KATEDRÁLISA

A pupnatska luka Korčula várostól körülbelül tizenöt 
kilométerre található mély öböl. Buja mediterrán 
vegetáció övezi, az öböl végében található kavicsos strand 
pedig rendszeresen bekerül az Adria legszebb strandjait 
felsorakoztató listára.

A vela spila Vela Luka felett helyezkedik el és Európában 
az egyik legjelentősebb történelmünk előtti archeológiai 
lelőhely. A barlang állandóan lakott terület volt még a korai 
kőkortól kezdve, azaz körülbelül 20 000 évvel Krisztusunk 
előtti korból, eddig pedig a görögök, rómaiak és a bizáncok, 
valamint mások találtak itt menedéket. 

Korčula védőszentje, szent márk katedrálisa, az egyházi 
élet központi helye és a város legszebb gótikus-reneszánsz 
emlékműve. A legjobb hazai és olasz mesterek építették és 
díszítették a 15. és a 16. század folyamán.

Az 1911-ben ültetett hársfasor, Blato városka főutcája 
mentén húzódik. Ez a fasor egy kilométer hosszú és a berlini 
mellett a második leghosszabb hársfasor Európában.

HÁRSFASOR

PUPNATSKA LUKA 
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LASTOVO a kristályos csillagok 
szigete
Még a korai rómaiak ezt a szigetet császári szigetnek nevezték („Augusta insula“), manapság pedig 
a legfiatalabb horvát természetvédelmi parkot a kifürkészhetetlen szépség és a békesség, valamint a 
csend szigetének is nevezzük.

Nehezen lehet ellenállni az érintetlen partoknak, 
a tengerig érő buja vegetációjának, kristálytiszta 
tengerének…

A Lastovohoz tartozó szigetek meglehetősen távol vannak a 
szárazföldtől és minden lehetséges szennyeződéstől, mint pl. a 
fényszennyezéstől is, így csodálatos látványban részesülhetünk, 
amikor felnézünk az éjszakai csillagokkal teli égboltra 
mely kihagyhatatlan a romantikázni vágyók számára.

A szigeti táj egy fajta módon meghatározó látványosságai a 
furcsa kéményű –  fumari – kőházak. A szigeten, főleg a régi 
kőházak között, ritkán lehet két hasonló kéményt látni.
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VILÁGÍTÓTORONY STRUGA

A robinzoni turizmust kedvelők nem hagyhatják ki a 
lastovo-szigeti világítótornyok: egyikét: Glavata a 
Lastovotól keletre található szigeten, Sušac a nyílt tengeri 
zátonyon, vagy a Struga a Skrivena luka öböl bejáratánál.

A lastovo-szigeti farsang (Lastovski poklad) az 
ilyen fajta szokások között a legrégebbiek közé tartozik 
Horvátországban, először pedig 1390-ben említik. Az 
ünneplésnek a sziget sikertelen mór ostroma adott okot, 
és mint ilyen Horvátország nem materiális kulturális 
hagyatékának részévé vált.

A tagolt, sok öböllel tarkított part, zátonyok és sekélyvizű 
részek, valamint a csodás szépségű Lastovnjaci miniatűr 
szigetcsoport igazi paradicsom a búvárkodók 
számára. Itt különösen kitűnik a Bijelac zátony – dél-Adria 
legismertebb búvárpontja.

LASTOVSKI POKLAD
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PELJEŠAC az erőteljes borok hazája
A látogatókat, a véget nem érő szőlők, olívafa ligetek és türkiz öblök idillikus látványával, 
hagyományos dalmát ételkülönlegességekkel és számos más attrakcióval vonzza ide. 

Előnyei közé tartoznak bizonyára a kavicsos és homokos 
strandjai is, a kristálytiszta tenger, a fenyők árnyéka… Lehet 
ennél jobb?

A Pelješac-csatorna legszűkebb részén, Viganj, városkánál 
uralkodó misztrál szél minden szörföző álma.

Dingač egy istenadta bortermelő vidék a Pelješac-
félsziget déli lankáin, ahol a nap és a föld ötvözete, 
valamint a munkáskezek által már évszázadokon át 
a legjobb horvát bort teszik az asztalunkra.



32 33

A híres stoni sópárolóban a régen háborúkat kiváltó 
sót manapság is az antik időkben bevetett módszer szerint 
nyerik ki.

A festői orebić városka büszke a tengerész hagyományára, 
melyről a kapitányok házai és a Tengerészeti Múzeum is 
tanúskodnak. Északról Szent Illés, a környék legmagasabb 
hegye és hegymászók körében népszerű úti cél, emelkedik 
felé, délről pedig a Pelješac-csatorna átlátszó tengere mossa.

A ferences kolostor és az angyali szűzanya Orebić 
mellett felejthetetlen kilátást nyújtanak Korčula, Mljet és 
Lastovo szigetekre.

OREBIĆ STONI SÓPÁROLÓBAN 
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DUBROVNIK az Adria ékköve

Ritka az olyan ember, akit a dubrovniki várfalak  
nem nyűgőznek le az erődök, városkapuk és a 
tengerpartján emelkedő kőpajzs panorámájával.

Kevés olyan ember van, aki nem hallott erről az elődök gazdag hagyatékával dicsekedő ódon 
városról, kincses ládásról és múzeumról, és úgyszintén kevesen vannak olyanok, akik nem szeretnék 
meglátogatni legalább egyszer.

Az itteniek és a világ minden részéről ide látogatók kedvenc 
sétálóutcája a Placa, azaz a népszerű Stradun. Ez számos 
történelmi jelentőségű épülethez vezet, mint a Knéz palotája 
(Knežev dvor), Szent Balázs templom (Crkva sv. Vlaha), 
Sponza palota (Palača Sponza), Onofrio szökőkút (Onofrijeva 
fontana), Orlandó oszlop  (Orlandov stup)…  híres Stradun 
számos film és sorozat forgatási helyszíne volt, a Trónok 
harcától a Csillagok háborújáig és Robin Hoodig.
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Az elafiti azaz a Szarvas szigetek, a dubrovniki tenger 
és part védelmezői, mivel közvetlenül Dubrovnik mellett 
helyezkednek el, Koločep, Lopud, Šipan és Jakljan nagyobb 
szigetekkel, valamint néhány kisebbel együtt.

cavtat régi városka az erdős Rata félszigeten helyezkedik el, 
különös báját pedig a Dubrovniki Köztársaságból származó 
épületek adják. Ez az egyedi hely a környékével együtt 
számos olyan nyomot rejt, melyek a város néhány évezredes 
történelméről tanúskodnak. 

A trsteno arborétum a világ legrégebbi arborétuma és 
egyetlen az Adria partján. Az arborétumon belül egy 1736-
ból származó, Neptunus isten nevét viselő barokk szökőkút 
található.

A dubrovniki riviéra legszebb oázisai közé tartozik a župski 
zaljev öböl, mely csupán 10 km-re van Dubrovniktól és öt 
helységével (Kupari, Srebreno, Mlini, Soline i Plat) számos 
kavicsos strandot, elrejtett öblöt, sétányt, szállodát és villát 
rejteget.

KOLOČEP

CAVTAT

ARBORÉTUM 

MLINI
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