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cję robienia tortu od 
makarula (rodzaj makaro-
nu). Moim ulubionym 
daniem jest tradycyjna peka. 
Niezależnie od tego, czy w 
środku jest to ośmiornica, 
cielęcina czy jagnięcina  
z warzywami, zawsze jest 
pyszna. 

Konavle – to rejon przy-
rodniczych kontrastów: 
góry, niziny, Adriatyk. 
Idealne miejsce na 
aktywny urlop. Czego 
podróżnicy nie powinni tu 
przegapić?
Konavle to rzeczywiście 
obszar wiejski z wieloma 
możliwościami aktywnego 
wypoczynku, takimi jak 
jazda konna, safari ATV na 
małych quadach, szlaki 
turystyczne wzdłuż trasy 
dawnej linii kolejowej, 
wędrówki górskie na szczyt 
Snježnica, trasy rowerowe 
czy jazda tyrolką. Można też 
poczuć ducha tradycji  
i wiejskiej atmosfery 
podczas wycieczki kolejką 
przez winnice Konavle,  
z przystankiem na degusta-
cję win z tego regionu. Dno 
morskie w pobliżu Cavtat  
i Molunat jest niezwykle 
atrakcyjne do nurkowania. 
W sąsiedztwie, w okolicach 
wysepek Mrkan, Bobara  
i Supetar znajduje się kilka 
starożytnych znalezisk. 
Cenne są lokacje  
z ponad 1800 amforami, 
pochodzącymi z I w. p.n.e. 
Poza tym dno morskie w 
pobliżu Cavtatu obfituje  
w ściany sięgające do 100 m 
wysokości, jaskinie i 
zatopione statki, pochodzące 
m.in. z czasów starożytnych.

Dubrownik nazwany jest 
„perłą Adriatyku”, według 
ciebie dlaczego?
Jeśli chcecie zobaczyć raj na 
ziemi przyjedźcie do 
Dubrownika – powiedział 
George Bernard Shaw po 
tym jak w 1929 r. odwiedził 
miasto. Dubrownik to 
miasto-muzeum pod 
błękitnym niebem. Całe 
historyczne centrum od 1979 
r. jest pod ochroną UNESCO. 
Otaczają go długie na 2 km 
mury, po których można 
spacerować i podziwiać 
piękne widoki. Uważane są 
za jeden z najpiękniejszych  
i najmocniejszych systemów 
fortyfikacyjnych w basenie 
Morza Śródziemnego. 
Sercem miasta jest główna 
ulica Stradun, ulubione 
miejsce spotkań mieszkań-
ców i gości, wypełniona 
restauracjami, barami  
oraz sklepami. Przy 
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Mówisz Ston, myślisz: 
najdłuższe mury obronne 
w Europie. Ale są tam też 
solany i sporo zabytków. 
Który zasługuje na 
szczególną uwagę?
Najważniejszym zabytkiem 
kultury w Stonie z pewno-
ścią są jego mury, wzmoc-
nione około 40 wieżami i 5 
fortecami. Po Wielkim 
Murze Chińskim są 
najdłuższym zachowanym 
systemem fortyfikacyjnym 
na świecie. Solana Ston to  
z kolei najstarsza solana  
w Europie i jedna z najbar-
dziej znanych w Chorwacji. 
Składa się z 58 basenów, 
podzielonych na pięć grup. 
Warto też wspomnieć  
o ostrygach, które hoduje się 
w zatoce Mali Ston. Najbar-
dziej dojrzałe i najsmacz-
niejsze są w marcu, kiedy 
obchodzone jest święto św. 
Józefa. W naszym kraju 
ostrygi jadane są przeważnie 
świeże, na lodzie z zapa-
chem morza. Legenda głosi, 
że te ze Stonu mają trzy 
podstawowe cechy: odświe-
żają, uspokajają i zachęcają 
do miłości.

Półwysep Pelješac to raj 
dla smakoszy wina. 
Którego warto spróbo-
wać?
Królują tu Plavac mali, 
Dingač i Postup. Najlepszym 
sposobem, by ich popróbo-
wać jest podążanie szlakiem 
winnym „Pelješac – cesar-
stwo wina”. Składa się on  
z 32 winiarni, 13 sal do 
degustacji i dwóch wine 
barów. W miejscowości 
Putnikovići w 2019 r. 
otwarto Pierwsze Chorwac-

IVONA BIJAČ NIKOLIĆ
Od 25 lat pracuje we  
Wspólnocie Turystycznej 
Województwa Dubrownicko-
Neretwiańskiego. Wolny czas 
uwielbia spędzać ze swoją 
córką i przyjaciółmi. Kocha 
podróże i aerobik. 

WOJEWÓDZTWO  
DUBROWNICKO-NERETWIAŃSKIE 

Legenda głosi, 
że Korčula była 
nimfą Korkyr, 
którą zazdrosny 
Posejdon 
przemienił  
w rajska wyspę.

1. Położona  
w południowej 
Dalmacji wyspa 
Korčula. 
2. Viganj na 
półwyspie Pelješac 
to raj dla 
wielbicieli 
windsurfingu.
3. Delta rzeki 
Neretva to dom 
dla różnorodnego 
ptactwa.  
4. Dubrownik, 
czyli piękne 
miasto-twierdza. 
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wschodnim wejściu na 
Stradun znajduje się słynna 
wielokątna Fontanna 
Onufrego z XV w., która 
zaopatruje Dubrownik  
w wodę od 1438 r., kiedy to 
zbudowano pierwszy 
wodociąg miejski. 

Dubrownik i jego okolice 
słyną z wyśmienitej 
kuchni. Co i w którym 
miejscu należy zjeść, by 
wyjechać z poczuciem, że 
spróbowało się prawdzi-
wej chorwackiej kuchni?
Wiele dubrownickich 
restauracji ma rekomendację 
lub gwiazdki Michelin, 
zresztą na wyspie Korčula 
też znajduje się restauracja  
z gwiazdką Michelin.  
W Konavle najbardziej 
znanym daniem jest zielona 
menestra, którą przygotowu-
je się głównie zimą, bo 
składa się z co najmniej 
trzech rodzajów kapusty 
oraz suszonego mięsa. 
Menu oparte na rybach  
i owocach morza można 
znaleźć w restauracjach  
w Konavle, Dubrowniku, na 
Pelješacu, Korčuli, Lastovie 
czy wyspie Mljet. Specjałem 
są ostrygi hodowane  
w miejscowości Ston, 
uważane za jedne z naj-
smaczniejszych na świecie. 
Spośród dań mięsnych 
najczęściej występuje 
jagnięcina podawana na 
różne sposoby. Z kolei 
Dolina Neretwy znana jest  
z węgorzy i żab, z których 
najczęściej przygotowuje się 
brodet. Wielbicielom 
słodkości polecam Rožate, 
tradycyjny deser dubrownic-
ki, Ston zaś zachowuje trady-

kie Muzeum Winiarstwa  
i Enologii, cenne miejsce dla 
wielbicieli napoju bogów.

Korčula, czyli miejsce, 
gdzie narodził się Marko 
Polo. Dlaczego warto 
przyjechać na tę wyspę?
Legenda głosi, że Korčula 
była nimfą Korkyr, którą 
zazdrosny Posejdon 
przemienił w rajska wyspę. 
Szczególnie urodziwe jest 
historyczne centrum miasta 
Korčula otoczone murami. 
Wśród najważniejszych 

zabytków wymienić należy 
gotycko-renesansową 
katedrę św. Marka, ratusz,  
a także klasztor franciszka-
nów z XV w. na sąsiedniej 
wyspie Badija. Cechą 
szczególną wszystkich 
miejsc na wyspie Korčula są 
tańce rycerskie z mieczami: 
Moreška, Moštra i Kumpani-
ja, przy akompaniamencie 
instrumentu „mišnjica” 
(miech) i bębna. Oprócz mia-
sta Korčula trzeba odwiedzić 
także miejscowości Lumbar-
da z pięknymi plażami, 

Smokvica, czyli jedną  
z najstarszych osad, Blato  
i okoliczne zatoki, które 
rozciągają się od północy  
i południa przez 40 km oraz 
miejscowość Vela Luka. 

Mljet, czyli zielona 
chorwacka oaza, to dobre 
miejsce na urlop z dzieć-
mi? 
To idealny wybór. Park 
Narodowy Mljet rozciąga się 
na 5375 ha chronionego lądu 
i otaczającego morza. Jest 
najstarszym tego typu 

parkiem w basenie Morza 
Śródziemnego. Ewenemen-
tem są dwa słone jeziora,  
w których temperatura jest 
zawsze o kilka stopni wyższa 
niż w morzu. Wiele atrakcji 
znajduje się także poza 
granicami parku – w 
środkowo-południowej 
części wybrzeża wyspy 
Mljet zlokalizowany jest 
fenomen geomorfologiczny 
Jaskinia Odyseusza. To 
krasowa jama, której 
pęknięty strop wygląda jak 
dół lub szeroka studnia. ■
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