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Baška na Krku
www.tz-baska.hr

●nejznámější středisko ostrova,
leží na jeho JV pobřeží v klidné
zátoce obklopené vinohrady
a olivovníky
Pláže
●oblázková pláž dlouhá 1800 m
+ dalších asi 30 pláží z drobných

bílých oblázků, na než se lze
dostat pěšky nebo člunem
●pozvolný sestup do moře
●nebývají přeplněny (výjimkou je
Bunculuka – naturistický kemp)
Památky
●Bašská deska (starodávný text
psaný hlaholicí z roku 1100
vtesaný do kamene), staré jádro
města, zbytky římského osídlení

Baška voda
www.baskavoda.hr

●velké rušné letovisko střední
Dalmácie na úpatí Biokova
Pláže
●oblázky a hrubý písek, pozvolný
vstup do vody, borové lesy
●nejznámější: pláž Nikolina,
oceněná Modrou vlajkou

Památky
pozůstatky byzantské osady
a pevnosti
Výlety a aktivity
●Medžugorije, kaňon řeky
Cetiny, kamenné městečko Bast
na úpatí Biokova
● turistika a cykloturistika,
taneční terasy, folklorní pořady,
koncerty, diskotéky

Bol na Brači
www.bol.hr

● rušné letovisko spojené
trajektem se Splitem a Hvarem
Pláže
●Zlatni rat – jedna
z nejkrásnějších pláží Jadranu,
mění svůj tvar i velikost každý
den podle směru větru.

●další menší pláže se táhnou
10 km na východ i západ od Bolu
(příjemnější jsou ty na západě)
Památky
dominik. klášter na mysu Glavica,
římské lázně, fresky ze 6. stol.
Výlety
pěší túra na Vidovu Goru, na
jejím úpatí osada Murvica
známá svými poustevnami

Brela
www.brela.hr

●při příjezdu ze severu první
letovisko Makarské riviéry, na
mírném svahu pod srázy
Biokova, komorní atmosféra
Pláže
● 1,5 km pláží z oblázků a písku,
vroubených borovými lesy, bylo
oceněno Modrou vlajkou

Památky a výlety
● zbytky Hercegovy tvrze,
středověká nekropole se
zvláštními náhrobky, staré
město (Gornja Brela) na pahorku
žije pomalým tempem,
nezasaženým turistikou
● ideální pro pěší procházky,
promenáda ve stínu borovic do
centra pokračuje až k letovisku
Baška voda

Tučepi
www.makarskainfo.com/cz/tucepi/

●klidné letovisko Makarské
riviéry nedaleko Makarské,
zajímavé bohatnou vegetací,
malebné díky pohoří Biokovo
Pláže
●nejdelší pláž na Makarské
riviéře, oblázko-písčitá v široké

zátoce, vroubená borovými lesy,
táhne se až k sousední Podgoře,
lze dojít i po krásné promenádě
Památky, zábava
●kostelík sv. Jurja ze 13. století,
starobylé vesničky v Gornjim
Tučepima s krásným výhledem
na moře
●Tučepské letní večery (hudba,
folklor, divadlo)

Omiš
www.tz-omis.hr, www.omis.cz

●25 km jihovýchodně od Splitu
u ústí Cetiny do moře (chráněné
území)
Pláže
●písčité – vznikly vyplavováním
jemného říčního písku z Cetiny
●písčito-oblázkové pláže mezi
Splitem a Makarskou

●klidnější pláže v nedalekých
letoviscích a vesničkách Stanici,
Celina, Mimice, Marušiči, Nemira
či Pisak
Výlety, zábava, památky
● rafting, canyoning na Cetině,
30 tras pro horolezce v kaňonu,
ze skal nad městem se létá na
rogalech, možný je i paragliding;
● zbytky pirátské pevnosti,
prerománský kostel sv. Petar

inzerce

Makarská
www.makarska.hr

● rušné středisko pod pohořím
Biokovo na Jadranské
magistrále, stará část města je
při moři, nová se rozrůstá do
svahů Biokova
Pláže
●hrubý písek a oblázky,
pozvolný sestup do vody

●nejznámější: Donja Luka (délka
1,5 km)
●pro naturisty: Nugal jižně od
Makarské
Památky a zábava
● lázně, rušný přístav, muzeum
mušlí, kostel sv. Marka
festival Makarské léto (akce
Rybářská noc, Letní karneval)
●možnost pěší turistiky
a cyklistiky v pohoří Biokovo

Rabac
www.rabac-labin.com

● rušné letovisko jihovýchodní
Istrie
Pláže
●oblázky, štěrk, skalní plotny,
v okolí malé zátoky s bohatou
flórou, borové lesy
●Modrou vlajku mají pláže

Maslinica (největší pláž
v zátoce), Lanterna, St.Andrea
a Girandella
Památky, výlety, zábava
●věž Fortica (výhled na Rabac
a Cres, městská brána, palác
● taneční terasy, karnevaly,
folklorní soubory, ohňostroje
●poblíž bývalé hornické město
Labin, ostrov Cres

Poreč
www.istria.com/porec/

●nejnavštěvovanější letovisko
Jadranu, leží na západě Istrie
Pláže
●kamenité s travnatými
plochami, oblázkové a štěrkové
doplněné betonovými platy
a terasami

●Modrou vlajku získala řada
pláží, např. Donji Špadići,
Špadići-Materada, Gradsko
kupalište, Borik, Oliva a Brulo
Památky
Staré město, Eufraziova
bazilika, zbytky Neptunova
a Martova chrámu, Sněmovna
(původně františkánský
klášter)

TEREZA ŠUPOVÁ

Ostrov Vis má zvláštní kouz-
lo. Cizincům byl totiž zpří-
stupněn až po roce 1990,

do té doby zde místní mohli žít jen
na zvláštní povolení a ostrov byl vo-
jenskou základnou a jednou velkou
pevností. Sloužily zde dva tisíce vo-
jáků, byly tady odpalovací rampy
pro rakety, tisíce min, zbraní a více
než 70 kilometrů tunelů a podzem-
ních chodeb – ty jsou dnes přístup-
né na vlastní nebezpečí. A vojen-
ská minulost ostrova je stále vidět.

Pobřeží je prošpikováno několi-
ka bunkry, které byly vybudovány
jako úkryty pro čluny, ponorky či
jiná vojenská plavidla. My zajíždí-
me na okraj bunkru Jastog v zátoce
Parja, který je 100 metrů dlouhý
a 10 metrů široký.

Z přístavu Vis, který nese stejný
název jako ostrov, pak vyrážíme
prozkoumat terén na kolech. Půjče-
ní kola stojí 80 kun na den. Poté se
šplháme serpentinami do prvního
kopce a závidíme každému, kdo si
místo kola půjčil skútr (150 kun za

den). Za kopcem nás ale naštěstí
čeká odpočinek a pak rovinka.

Stále více jadranských ostrovů
má dobře značené cyklistické trasy,
a kde zatím nejsou, tam se na nich
pracuje. Značení je však na rozdíl
od toho, na které jsme zvyklí u nás,
nesystematické a mnohdy matoucí.

Po cestě sjíždíme na okraj nejhez-
čí zátoky na Visu – jmenuje se Stini-
va, a abyste se k ní dostali, musíte
sešplhat ze srázu, anebo připlout po

moři. Vznikla zřícením stropu vel-
ké jeskyně. My jedeme po silnici,
ale kdo si chce splnit své bikerské
sny, může si zaskákat na některé
z kozích stezek či projet se po tzv.
makadamu, polní a lesní cestě bez
asfaltu, která se nazývá po Angliča-
novi Johnu McAdamovi, který štěr-
kopískový povrch vynalezl.

Na úbočí nejvyšší hory ostrova
Humu se nachází tzv. Titova špilja
(Titova jeskyně). Na sklonku dru-

hé světové války odsud po 100 dní
řídil odboj bývalý jugoslávský pre-
zident a partyzán Tito. Prý občas
scházel i do okolních vesnic a ně-
které z místních starších žen se při
vzpomínce na něj jen tak zasněně
zamyslí.

Po náročném výkonu na kole při-
chází zasloužená odměna. V zastrče-
né vesničce Žena Glava (jak se chor-
vatsky říká: na kraji světa, kde lišky
nosí poštu) nás vítají Gordana a Da-
mir, kteří zde provozují tzv. seosko
domačinstvo, tedy domácí hospo-
dářství, restauraci, kde podávají, co
sami „vyprodukují“, nebo chytí. Po-
chutnáváme si na rybí polévce, čer-
né rýži se sépií, jehněčím či chobot-
nici s bramborem, obojí je připrave-
né na ohni tradičním způsobem pod
„pekou“, nádobou s litinovým ví-
kem zasypaným uhlíky. Ochutnává-
me i víno a místní likéry a při před-
stavě cesty zpět bych nejradši nalo-
žila kolo i sebe do auta a nechala se
vézt. Nakonec to ale nevzdáváme
a vyrážíme nejkratší cestou do pří-
stavu. Jedeme skoro pořád z kopce,
takže dorážíme k lodi jako první
a radujeme se, že nám zbyla před ve-
čeří ještě chvilka času, kdy se může-
me nerušeně opalovat na palubě.

TIP NA VÝLET

Na „vojenský ostrov“ Vis za Titem
Ostrov prošpikovaný tunely, který je dnes rájem turistů, byl dříve jednou velkou pevností

LUXUSNÍ DOVOLENÁ
ZAROZUMNÉPENÍZE

LAST MINUTE

5.690 Kč

Hotel Varvodič***
Makarská riviéra (Ch) 30.6. - 7.7.2007

polopenze, klimatizace
až 100% sleva pro děti
5.690 Kč/os

www.nev-dama.cz • 800 100 234

Hotel Esplendid***
Pineda del Mar (Šp) 30.6. - 7.7.2007

polopenze, bazén
sleva pro děti

11.280 Kč/os

SPECIALISTA NA CHORVATSKO
od roku 1993

Dovolená v Chorvatsku začíná u nás!

apartmány a hotely na ostrovech KRK, PAG, UGLJAN HVAR
na pevnině BIOGRAD, VODICE, TROGIR, TUČEPI
doprava autobusem i vlastní

prodloužený víkend 3. - 8. 7.
cena vč. dopravy od 2 990 Kč

Baška - ***hotel Corinthia
dítě do 12 let zdarma

ostrov PAG - studia přímo u pláže
cena v hlavní sezoně od 2 190 Kč

GCT – Táboritská 3, Praha 3, Tel.: 222 720 345, www.goldencitytour.cz

NABÍZÍME

AKCE

VÝHODNÉ

LÁKAVÉ

Devět nejkrásnějších letovisek

Seosko domačinstvo – U Gordany a Damira Foto LN – Tereza Šupová
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