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TAKO SO GRADILI NEKOČ

Veličastne dubrovniške zidine, najbolj znana in najbolj 
obiskana hrvaška turistična atrakcija, spada med najlepše in 
najbolj monumentalne fortifikacijske spomenike v Evropi. 
Graditi so jih začeli že v 8. stoletju, najbolj intenzivno pa 
so gradili v 15. in 16. stoletju, ko so Gradu in Republiki 
neprestano grozile nevarnosti. Zahvaljujoč  takratni mojstrski 
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gradnji pa tudi sloviti dubrovniški diplomaciji še danas 
izgledajo neoporečno.
S svojimi šestnajstimi stolpi, tremi trdnjavami in šestimi 
bastijoni se to 1940 metrov dolgo in 22 metrov visoko obzidje 
dviga nad veličastno obalo in strmimi skalnimi stenami in 
jemlje dih vsakemu obiskovalcu. 

MED GRADNJO  TRDNJAVE MINČETA V 15. STOLETJU JE BILA ZARADI 
POMANJKANJA KAMENJA SPREJETA ODREDBA, DA MORA VSAK, KI PRIDE V 
GRAD, PRINESTI EN KAMEN.

mesto korčula je eno od najbolj ohranjenih  srednjeveških 
mest, obkroža ga masivno obzidje, znotraj katerega so ulice 
razporejene v obliki ribje kosti. Gre za enkratno urbanistično 
ureditev, ki je omogočala idealne pogoje za življenje, 
zahvaljujoč prostemu pretoku zraka in zaščiti pred močnimi 
vetrovi pa tudi številnimi napadalci.

Področje Stona na polotoku Pelješcu je v 14. stoletju prišlo v 
posest Dubrovniške republike, ki je začela z načrtno izgradnjo 
mestec Stona in Malega Stona z obzidjem, ki ju povezuje. 
Cilj je bil zaščititi ljudi in soline, tovarno takratnega „belega 
zlata“, s katerim je Republika obilno služila. S skupno dolžino 
5,5 km je stonsko obzidje utrjeno še s štiridesetimi stolpi 
in petimi trdnjavami.

STONSKO OBZIDJE, JE ZA KITAJSKIM ZIDOM 
NAJDALJŠI OHRANJEN UTRDBEN SISTEM NA 
SVETU!



ZGODBA O KULTURI, USTVARJANI 
SKOZI STOLETJA

Poleg bogate materialne dediščine se dubrovniška riviera 
lahko ponaša tudi z raznoliko in bogato nematerialno 
kulturno dediščino.

Ples z meči, imenovan moreška izvira iz španskega 
proslavljanja izgona Mavrov v 12. stoletju. Skozi stoletja 
je v Sredozemlju skoraj popolnoma izginila, v Korčuli pa 
se je globoko ukoreninila že pred več kot 400 leti in kot 
takšna postala edinstvena na svetu. S svojimi impresivnimi 
plesnimi figurami, kostumografijo, glasbo in slikovitostjo je 
del identitete mesta Korčule ter hkrati pokazatelj hrvaškega 
kozmopolitizma.

FESTA SVETEGA VLAHA JE BILA LETA 2009 
UVRŠČENA NA UNESCOV REPREZENTATIVNI 
SEZNAM NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE 
ČLOVEŠTVA. 

V korčulanskih mestih Pupnat, Čara, Smokvica, Blato in Vela 
Luka pa se je udomačil star viteški ples kumpanija, ki ga 
ravno tako odlikujejo stari meči, bogate noše in glasba. 

Poskočni ples poskočica linđo iz dubrovniškega primorja 
spada med edinstvene oblike tradicionalnih plesov na 
Hrvaškem. To je kolo mešanih parov, razporejenih okoli 
glasbenikov, s kolovodjo, ki vzklika navodila v duhovitih, 
pogosto dvoumnih stihih zaradi zamenjave plesnih figur.

Ob  Festi svetega Vlaha, moreški in linđu dopopolnjujejo 
seznam zaščitenih nematerialnih kulturnih dobrin teh krajev 
dubrovniška govorica, umetnost izdelave konavskega vezenja 
ter pustni običaj Lastovski poklad.

Slavo Dubrovnika že stoletja  s svojim znanjem prenašajo 
tudi izvrstni mojstri svoje obrti, dubrovniški zlatarji. 
dubrovniški tradicionalni nakit iz zlata in 
filigranskega srebra tudi danes očara s svojo brezčasno lepoto, 
specifično izdelavo in z univerzalnim dizajnom, ki se sklada 
z vsemi modnimi stili. Uhani “rećine“ ali “puce“ so prekrasen 
spomin, ki ostane za vse življenje.
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Začnimo s festo svetega vlaha, veličastno procesijo v 
slavo dubrovniškega zaščitnika, ki se brez prekinitve odvija 
že od 972. leta. Kipi svetega Vlaha, svetnika, ki na dlani 
nosi Grad, zaznamujejo dubrovniške zidine in mestna vrata, 
tradicionalna Festa pa bogati dediščino z duhovno dimenzijo.



ŽIVLJENJE KIPI NA KOPNU IN V MORJU

Flora dubrovniškega okolja je izrazito raznolika, dominirajo 
pa ciprese, borovci in oljke. Poleg tega se po vsem območju 
razprostirajo številni vinogradi kakor tudi plantaže agrumov 
– limon, pomaranč in seveda mandarin.
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Slikovit mediteranski okoliš je domovanje številnih živalskih 
vrst, neizmerno bogastvo pa skriva Jadransko morje: od ostrig 
in dagenj, preko rakovic in hobotnic, do lubinov, zobatcev in 
škarpen ..., če naštejemo samo nekatere (gastronomom) bolj 
znane prebivalce morja.  

lastovsko otočje je proglašeno za naravni park zaradi 
svoje mistične lepote, poudarjene pokrajinske vrednosti, 
gostih gozdov in plodnih polj ter številnih redkih morskih in 
kopenskih vrst in živalskih naselbin. Skoraj 70 % površine 
parka predstavlja morje, znano po lepoti raznovrstnih koral 
pa tudi po tem, da v njem živi okoli 150 vrst rib. Ribiči pa 
so najbolj srečni, kadar ulovijo kralja rakov, dragocenega 
jastoga. 

Otok mljet je zakladnica bioraznolikosti, domovanje pisanih 
živalskih vrst in izvirno rastišče alepskega bora, pinij in 
hrasta črnike. Zahodni del najbolj zelenega hrvaškega otoka 
je bil leta 1960 zaščiten kot prvi jadranski narodni park, o 
pomembnosti njegove zaščite pričajo številne endemične in 
ogrožene vrste.TEMPERAMENTNI ČRNI HUDOURNIK (ČIOPA), 

JE ZAŠČITEN PREBIVALEC MESTA DUBROVNIKA, 
SODI MED NAJHITREJŠE PTICE NA SVETU TER 
PREŽIVI NAJVEČ ČASA OD VSEH PTIC V LETU.



OČARLJIVA NARAVA PRIČAKUJE 
AVANTURISTE
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Vzdolž cele regije se ponujajo številne aktivnosti na kopnem 
in morju. Rafting, potapljanje, planinarjenje s pogledom 
na morje, off road jeep safari ali ribolov, opazovanje ptic, 
obiranje mandarin ... Edini problem je izbrati tisto najbolj 
zabavno, tu pa so naši predlogi:

kajaking je ena bolj popularnih aktivnosti ob dubrovniški 
obali predvsem zaradi spektakularnega pogleda na veličastno 
dubrovniško obzidje z morja. Še ena od lepot, ki jo je vredno 
obiskati s kajakom, je jama Betina, pred katero je možno 
nedaleč od Dubrovnika uživati v popolnem miru in tišini.

Nasadi oljk, suhozid in vinogradi na Pelješcu, pešpot-
kolesarska steza okoli Malega in Velikega slanega jezera na 
gozdnatem Mljetu, ture okoli Baćinskih jezer in ob obali reke 
Neretve, poti po slikovitih in pristnih vaseh Konavelj, mlini 
na reki Ljuta, tematske ture, kot sta Stečki dubrovniškega 
primorja ali Napoleonova pot na Pelješcu so samo nekatere od 
atrakcij, ki polnijo življenjske baterije s svojo očarljivo naravo 
in zgodovinskimi lepotami. 

Razvejanost obale ter veliko število otokov in otočkov 
omogočajo mirno plovbo in bivanje na morju tudi, ko 
vremenski pogoji niso idealni. Mljetski arhipelag kot tudi 
otočje Elafiti poleg varnega sidrišča ponujata pogled na 
edinstvene naravne lepote, zaradi katerih se splača najeti 
jadrnico ali se odpraviti na izlet z ladjo.

Zahodni del Pelješca je idealen za wind surfing zaradi vetrov, 
ki povzročajo idealne valove, medtem ko kajtsurfarji pogosto 
obiskujejo ustje Neretve, ki nudi tri kilometrski zaliv s 
plitvim morjem, peščena prodišča ter topel in močan veter.

KAJAKAŠI IN JADRALCI LAHKO UŽIVAJO TUDI 
V SREČANJIH Z JATAMI DELFINOV IN TUN, KI 
SO POGOSTA NA TEM OBMOČJU.



NAJBOLJŠE OD 
MEDITERANSKIH DOBROT
Mediteranski model prehrane, vpisan na Unescov seznam 
svetovne nesnovne kulturne dediščine, je osnova celotnega 
kulinaričnega sistema te regije. Gastronomski sprehod po 
regiji začenjamo v številnih restavracijah in konobah v dolini 
Neretve, kjer ponujajo brodet iz jegulj ali žab ter okusne 
divjačinske jedi, posebno črno lisko. 
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Dalje nas vodi pot v Ston, kjer se nihče ne more upreti svežim, 
iz morja pobranim ostrigam, sloviti specialiteti tega kraja, 
pa tudi dagnjam, kaj šele pripravljenim svežim ribam. 

Zdrav in kvaliteten obrok je dobro zaliti z odličnim vinom, 
odlikuje se tisto iz Komarne in še posebno  s polotoka 
Pelješca. Pokušnja visokokvalitetnih vin dingača in postupa 
na območjih z  istim imenom, na katerih vinogradi popularne 
sorte plavac mali, obrnjeni proti jugu, dajejo najbolj 
kvalitetna hrvaška črna vina, je neizogiben obred vsakega 
ljubitelja vin. Tistim, ki imajo raje belo vino, priporočamo 
otok Korčulo, kjer lahko uživajo v avtohtonih sortah pošip 
in grk, ali Konavlje, ki se ponovno ponaša z dubrovniško 
malvasijo. 

Na otokih Mljetu, Šipanu, Lopudu in Koločepu lahko 
uživamo v okusnih jedeh iz sušenih rib ali morskih sadežev, 
v restavracijah in konobah Župe dubrovačke in Konavelj vam 
bodo ponudili pršut, sir iz olja, zeleno „menestro“ in druge 
dobrote.

KORČULA SE LAHKO POHVALI S TRADICIJO VZGOJE VINSKE TRTE 
ŠE IZ ČASOV STARIH GRKOV, OZIROMA OD 4. STOLETJA PRED 
KRISTUSOM.



NERETVA oaza življenja

Ta zelenooka lepotica je bila vedno navdih mnogim 
umetnikom, stalna inspiracija fotografom in 
filmskim režiserjem pa tudi številnim turistom in 
potnikom kot tudi vsem prebivalcem njenih obal.

Dolina reke Neretve je eden najslikovitejših krajev na Hrvaškem, edina delta v državi in tretja 
največja v Sredozemlju (za rekama Nil in Pad), med redkimi preostalimi takšnimi območji v Evropi. 

Plodna tla in mediteranska klima sta omogočila prebivalcem 
intenziven razvoj poljedelstva. Slastni  agrumi, lubenice, 
paradižnik in številni drugi plodovi so znani po vsej državi pa 
tudi širše. 
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BAĆINSKA JEZERA 

MUZEJ NARONA

Slikovita baćinska jezera so skupina manjših jezer in 
domovanje mnogih edinstvenih rastlinskih in živalskih vrst 
ter neizogibno mesto za vse obiskovalce teh krajev.  

muzej narona v blizini Metkovića je nastal na kraju 
senzacionalnih najdb leta 1995/96,  ostankov rimskega 
templja – Augusteuma in 17 marmornatih skulptur.

maraton ladij je amaterska športna dirka avtohtonih plovil 
doline reke Neretve. Z začetkom v Metkoviću in koncem v 
Pločah je ta dirka dolga 22 500 metrov in predstavlja enega  
najmasovnejših in najbolj gledanih dogodkov na Hrvaškem.

MARATON LADIJ 
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MLJET otok večne pomladi

Kraški slani jezeri Veliko in Malo jezero sta edinstven 
naravni fenomen Narodnega parka Mljet. Jezeri sta 
medsebojno povezani s kanalom, dolgim 30 m in globokim 
0,5 metra. Naravni morski preliv, ki povezuje Veliko jezero s 
morjem, so ljudje še dodatno poglobili. 

Jadranski otok z največ gozdov, idealen za raziskovanje zelo bogate flore in favne in za spokojno 
uživanje v lepoti nedotaknjene narave, ki je nekoč očarala celo Odiseja. 

Največja atrakcija otoka Mljeta je slikovit otoček Sveta 
Marija v južnem delu Velikega jezera, na katerem je 
benediktinski samostan s cerkvijo sv. Marije, zgrajen v 12. 
stoletju.  
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Naravni rezervat Saplunara krasijo posebna vegetacija in 
eksotične peščene plaže, ki se razprostirajo vse do sosednje 
„lagune“ blace.

V največji in najvarnejši mljetski luki Polače se nahaja rimska 
palača s termami, tretji najbolj ohranjen rimski spomenik 
na hrvaški obali Jadrana (po Areni v Pulju in Dioklecijanovi 
palači v Splitu). 

odisejeva jama je votlina z vdrtim stropom, na katere dnu 
je morje, tako da se vanjo lahko pride plavajoč ali z manjšo 
barko. Menda je ravno s tega mesta začarani Odisej po 
brodolomu polnih sedem let  žalostno zrl v gladino morja, 
poln nostalgije za domom in Penelopo, medtem ko je prelepa 
nimfa Kalipso, hči boga Pozejdona, še bolj žalostno in 
zaljubljeno gledala vanj.  

Poleg bogatih gozdov na Mljetu rasejo tudi številne endemske 
vrste in celo 25 različnih vrst orhidej.

Po celodnevnem uživanju v čudovitem ozračju Mljeta je 
največji „gušt“ obiskati katero od otoškh konob in uživati v 
lokalnih dobrotah.  

BLACE

RIMSKA PALAČA

ODISEJEVA JAMA 



KORČULA kamniti dragulj
Prepustite se in naj vas Korčula očara s svojo brezčasno lepoto, izjemnimi pejsaži in svojo izjemno 
bogato kulturno-zgodovinsko dediščino. 

Zahvaljujoč stoletni tradiciji obdelave kamna so mesto Korčula 
zgradili in bogato okrasili v glavnem domači mojstri v slogu cvetne gotike, 
renesančnem in baročnem slogu. Ta muzej na odprtem se lahko pohvali z 
zanimivim uličnim rasterjem, s trgi, obzidji, cerkvami, palačami, muzeji 
in s hišo velikega potnika Marka Pola. 

Otoček Proizd ima skalnato in prodnato obalo, njegova 
severna stran pa jemlje dih. Tu so plaže z belimi skalami, ki 
se potapljajo v turkizno morje. Gladke skale so idealne za 
sončenje, ljubitelji miru in tišine bodo res uživali, ker je otok 
nenaseljen. 
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VELA SPILA

KATEDRALA SVETEGA MARKA

pupnatska luka je globok zaliv, petnajst kilometrov 
oddaljen od mesta Korčule. Obkrožena je z bujno 
mediteransko vegetacijo, njena prodnata plaža na koncu 
zaliva je redno uvrščena med najlepše plaže na Jadranu.  

vela spila se nahaja nad Vela Luko in je ena najbolj 
pomembnih arheoloških lokacij v Evropi. Jama je 
kontinuirano poseljena od mlajše kamene dobe, kar pomeni 
od približno 20 000 let pr.n.š. Do zdaj so jo uporabljali Grki, 
Rimljani, Bizantinci in številni drugi. 

katedrala svetega marka, zaščitnika Korčule, je središče 
verskega življenja in najlepši gotsko-renesančni spomenik v 
starem mestu. Gradili so jo in okraševali najboljši domači in 
italijanski mojstri 15. in 16. stoletja. 

aleja lip je bila posajena leta 1911 in poteka ob celi glavni 
ulici Blata. Ta drevored je dolg en kilometer ter je tako po 
berlinskem drugi najdaljši drevored lip v Evropi.  

ALEJA LIP

PUPNATSKA LUKA 
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LASTOVO otok kristalnih zvezd
Še v davnih časih so Rimljani ta otok imenovali cesarski  („Augusta insula“),  danes pa temu 
najmlajšemu hrvaškemu naravnemu parku pravimo tudi otok nedojemljive lepote in oaza miru in 
tišine.  

Nedotaknjena obala s številnimi zalivi, bujna 
vegetacija, ki se spušča do samega morja, kristalno 
čisto morje ... vse je tako vabljivo, da se je težko 
upreti.  

Lastovsko otočje je precej oddaljeno od kopnega in tako tudi 
od vseh možnih, tudi svetlobnih onesnaževanj. Odpira se 
prekrasen pogled na nočno nebo polno zvezd, ki ga ne 
smejo izpustiti iz svojega programa vsi željni romantike.

Poseben pečat lastovskim vizuramadajejo kamnite hiše z 
nenavadnimi dimniki – fumari. Med starejšimi hišami boste 
na otoku zelo redko zagledali dva podobna „ fumarja“. 
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SVETILNIK STRUGA

Pristni robinzonski turisti bodo zagotovo obiskali ali bivali 
na enem od znanih lastovskih svetilnikov: na Glavatu, 
na malem otočku vzhodno od  Lastova, Sušcu, na strmi čeri 
daleč na gladini morja ali na Strugi, na vhodu v zaliv Skrivena 
luka.  

lastovski poklad je eden najstarejših pustnih običajev na 
Hrvaškem in širše. Prvič se omenja leta 1390. Praznuje se v 
spomin neuspelega mavrskega obleganja otoka in je zaradi 
svoje enkratnosti uvrščen na seznam nesnovne kulturne 
dediščine Republike Hrvaške. 

Razvejana obala s številnimi zalivi, skalami in plitvinami in 
Lastovnjaci – miniaturni arhipelag presenetljive lepote,  vse 
to je pravi podvodni paradiž za potapljače. Posebej je 
izpostavljena čer Bijelac – najbolj znana potapljaška lokacija 
v južnem delu Jadrana. 

LASTOVSKI POKLAD
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PELJEŠAC carstvo močnih vin
Obiskovalce Pelješac privlači z idiličnimi prizori neskončnih vinogradov, nasadov oljk in turkiznih 
zalivov, s tradicionalnimi dalmatinskimi specialitetami in s številnimi drugimi užitki, ki so vabljivi 
za oko in zelo okusni za nebo.  

Eden glavnih adutov Pelješca so vsekakor prekrasne prodnate 
in peščene plaže, kristalno čisto morje, hlad borov … Obstaja 
kaj boljšega od tega?

Tak maestral kot tisti, ki piha v najožjem delu Pelješkega 
kanala pri kraju Viganj, je nekaj, o čemer sanja vsak 
fanatičen srfar.

Dingač je božanski vinorodni okoliš na južnih 
pobočjih Pelješca, kjer v simbiozi sonca in tal in 
ob pomoči težaških rok že stoletja nastaja enako 
imenovano in najbolj slavno hrvaško vino.   
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V znanih stonskih solinah se sol tudi danes pridobiva kot 
v antičnih časih, ko so se zaradi nje vojskovali. 

Slikovito mestece orebić je ponosno na svojo tradicijo 
pomorščakov, katerih zgodbe pripovedujejo kapitanske hiše 
in Pomorski muzej. S severa se nad njim dviguje Sveti Ilija, 
najvišji hrib in najbolj popularna planinarska destinacija, z 
juga ga obliva bistro morje Pelješkega kanala.

frančiškanski samostan in cerkev gospe od 
angelov, nad Orebićem omogočajo nepozaben pogled na 
otoke Korčulo, Mljet in Lastovo.

OREBIĆ STONSKE SOLINE
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DUBROVNIK biser Jadrana

Malo je tistih, ki jim dubrovniške zidine ne jemljejo 
dih, ko prvič zagledajo trdnjave, mestna vrata in močan 
kamnit ščit, ki se dviguje nad obalo. 

Za to starodavno mesto, zakladnico in muzej, ki je prežeto z bogato dediščino prednikov, redko kdo 
ni slišal in si zaželel, da ga obišče.  

Najbolj priljubljeno sprehajališče vseh prebivalcev in 
obiskovalcev Dubrovnika iz vseh delov sveta je Placa oziroma 
popularni Stradun. Sprehod po Stradunu vas pripelje do 
številnih zgodovinskih zgradb, kot so Knežev dvor, cerkev sv. 
Vlaha, Palača Sponza, Onofrijeva fontana, Orlandov stolp ... 
Slavni Stradun je bil tudi kulisa v številnih filmih in serijah, 
od Iger prestolov do Star Wars in Robina Hooda.  
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elafiti ali Jelenji otoki, večni stražarji dubrovniškega morja 
in obale, se nahajajo v neposredni bližini mesta Dubrovnika, 
sestavljajo pa jih večji otoki Koločep, Lopud, Šipan in Jakljan 
in nekaj manjših.

cavtat je staro mestece na hribčku gozdnatega polotoka 
Rata, očarljivo zaradi zgradb iz časov Dubrovniške republike. 
To edinstveno mesto s svojo okolico čuva številne sledi nekaj 
tisoč let stare zgodovine mesta. 

trsteno Arboretum je najstarejši arboretum na svetu in 
edini na jadranski obali. V okviru arboretuma je tudi baročna 
fontana iz leta 1736, ki je dobila ime po rimskemu bogu 
Neptunu.

Ena lepših oaz dubrovniške riviere je župski zaliv,  oddaljen 
le 10 km od Dubrovnika, ki v svojih petih naseljih (Kupari, 
Srebreno, Mlini, Soline in Plat) ponuja obilico prodnatih plaž, 
skritih zalivčkov, sprehajališč, hotelov in vil.  

KOLOČEP

CAVTAT

ARBORETUM 

MLINI
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