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Ciekawostki: 
 

 Republika Chorwacji posiada wiele prawnie chronionych obszarów: 8 parków narodowych, 10 

parków krajobrazowych i 2 ściśle chronione rezerwaty przyrody, ponadto prawie 100 innych 

wytyczonych rezerwatów, 19 parków- lasów, 28 obszarów chronionych oraz 72 pomniki 

przyrody. 

 W całym kraju wytwarza się olejki zapachowe z naturalnie występującej tam lawendy lub 

rozmarynu. W Chorwacji olejki te dostaniemy np. na bazarach, na straganach przy ulicy. Cena 

za 15 ml olejku to ok. 25 HRK. 

 W 2004 roku w środkowej Chorwacji odkryto najgłębszą podziemną jaskinię o pionowym 

spadku. Jej długość wynosi prawie 510 m. Jaskinia ta znajduje się w Welebit - paśmie górskim 

w Chorwacji - tam, gdzie Góry Dynarskie opadają ku Adriatykowi. 

 Chorwacja przez ponad 1000 lat najeżdżana była przez wojska, Greków, Franków Turków, 

Rzymian, Węgrów, Austriaków. W 1715 roku 600 rycerzy na przedpolach miasta Sinj (40 km 

od Splitu) pokonało 60.000 armię turecką nie dopuszczając do ataku na środkową Europę. Z 

tej okazji w każdą, pierwszą niedzielę sierpnia odbywają się tu widowiskowe pokazy i turnieje,   

Podstawowe informacje 

Państwo Chorwacja 

Stolica Zagrzeb 

Ustrój polityczny Republika semiprezydencka 

Hymn „Lijepa naša domowino” 

Powierzchnia 56 542
 
km² 

Liczba ludności 4 437 460 

Waluta 1 kuna=100 lip 

Język urzędowy chorwacki 

Święto narodowe 
25 czerwca - Dzień 

Państwowości 

Dokument turysty paszport / dowód osobisty  

Kod samochodowy HR 

http://chorwacja.lovetotravel.pl/


 W IX wieku Chorwaci opracowali własne pismo glagolica, które przetrwało do XVII wieku, 

 W XIV wieku w Dubrowniku założone zostały pierwsze w Europie lazarety a w klasztorze 

franciszkańskim powstała jedna z pierwszych na świecie aptek, jest ona czynna do dzisiaj, 

 W Parku Narodowym Velebit znajduje się najgłębsza w Europie jaskinia Luski 

 Norallium rubum – ciemnoczerwony, niezwykłej piękności i rzadkości koral, jest od stuleci 

wydobywany przez nurków z 80 metrowych głębi Adriatyku, 

 W Zaostrogu-Dalmacja, w klasztorze franciszkańskim jest obraz z pierwszej połowy XVIII w. 

dziwnej maści łaciatego  pieska i zapis, że oto wyhodowano nową, psią rasę 

„dalmatyńczyków”, 

 Chorwacja może się pochwalić doskonałej jakości winami. Tradycja ich produkcji sięga od 

kilkudziesięciu lat.  

 

Stolica Chorwacji 

Zagrzeb 
 

 

Podstawowe dane 
Powierzchnia 641 km² 

Liczba ludności 792 875 

Podział miasta 17 dzielnic 

Numer kierunkowy (+385) 01 

Kod pocztowy 10000 Zagreb 

Tablice rejestracyjne ZG 
 

 
Na początku były wzgórza: Kaptol i Gradec... Pierwsi mieszkańcy obszaru dzisiejszej 
stolicy Chorwacji – Zagrzebia, pojawili się już w epoce kamienia łupanego, na co wskazują 
znaleziska z pobliskiej jaskini Veternica. Dokumenty pisane rejestrują istnienie Zagrzebia od 
1094 r., czyli od momentu powstania biskupstwa na wzgórzu Kaptol. Przez pewien czas dwa 
główne wzgórza dzisiejszego miasta: klerykalny wówczas Kaptol i rzemieślniczy Gradec, 
rywalizowały ze sobą. Zagrzeb powstał w wyniku połączenia sił mieszkańców obu 



skłóconych wzgórz: Kaptol i Gradec w obliczu niebezpieczeństwa, jakie stanowiły 
najazdy tureckie. Dziś stolica państwa liczy ponad 800 tysięcy mieszkańców. 
Zagrzeb położony w głębi kraju nad rzeką Sawą, z architekturą przypominającą inne miasta 
monarchii Austro-Węgier, takie jak Wiedeń czy Budapeszt. Wzgórze Kaptol - na zboczu 
wzgórza rozpościera się najstarsza część miasta z gotycko-barokowym kościołem 
katedralnym Wniebowzięcia NMP. Wzgórze Gradec – zasłynęło przede wszystkim dzięki 
wspaniałej średniowiecznej osadzie obronnej. Wejście na Gradec umożliwia zabytkowa 
Kamienna Brama z XIII w. Na głównym placu Gradec – Markov Trg, znajduje się barokowy 
pałac bana i kościół św. Marka. Gradec oferuje nam również liczne muzea. 
 

Atrakcje turystyczne stolicy 
 

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
Jedną z najsłynniejszych atrakcji 
turystycznych Zagrzebia jest katedra 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
stojąca na wzgórzu Kaptol i wyglądająca 
na miasto. To najwyższy budynek w 
Zagrzebiu. Katedra w obecnej postaci 
została zbudowana po wielkim pożarze w 
1800 roku, ale kościół był już tutaj od XI 
wieku. Katedra zbudowana w neogotyckim 
stylu może poszczycić się zarówno 
spektakularnym wyglądem zewnętrznym jak i 
pięknymi wnętrzami. To obowiązkowy punkt 

zwiedzania miasta. 
Znajduje się w centrum Kapitolu. Została wzniesiona na 
przełomie XII i XIII wieku, lecz obecny wygląd 
zawdzięcza rozbudowie i modernizacji przeprowadzonej 
w XIX w, po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Zagrzeb w 
1880 roku. Nad przywróceniem katedry do dawnej 
świetności pracował słynny chorwacki konstruktor 

niemieckiego 
pochodzenia, 

Herman Bole. 
Za jego sprawą 

świątynię 
wieńczą dwie 

smukłe 
dzwonnice 

(110m) dobudowane w stylu pseudo-gotyckim w XIX 
w. a jej fasadę zdobią piękny gotycki portal i rozeta. 
Katedra została pierwszy raz wspomniana w roku 
1175, gdy biskup Prodan został w niej pochowany. 



Kamienna Brama 
Kamienna Brama w historycznym centrum 
Zagrzebia – Gradec pochodzi z XIII w. Jest 
pozostałością dawnej fortyfikacji miasta i jedną z 
czterech bram miejskich, która ocalała. To 
szczególne miejsce dla mieszkańców Zagrzebia, 
bowiem w jej wnętrzu znajduje się kaplica z 
cudownym obrazem Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem. Obraz w niewyjaśniony sposób 
ocalał z pożaru, który spustoszył miasto w 1731 

r. Odtąd otaczany jest on czcią, a Matka Boska stała się 
patronką Zagrzebia. Przed obrazem niezmiennie płoną 
świece ofiarne, a w ławach modlą się wierni. Na zachodniej 
stronie bramy znajduje się 
rzeźba Dory, kobiety 
uznawanej za 
średniowieczną bohaterkę 
historyczną (Dora 
prawdopodobnie mieszkała 
w pobliżu bramy). Przed 
bramą stoi figura św. 
Jerzego, a tuż obok słup, 
do którego w średniowieczu 
przywiązywano niewierne 
żony. Za kamienną bramą 

kończy się Gradec.  Warto dodać, że nieopodal bramy, w 
zabytkowej kamienicy znajduje się apteka, której początki 
sięgają 1355 r., a która działa do dziś. Założył ją wnuk 
Alighieri Dantego – niejaki Nicollo Alighieri.  
 

Plac św. Marka z zabytkowym kościołem św. Marka, Pałacem Bana  

i budynkiem Zgromadzenia Narodowego 
 

      

W centralnej części placu wznosi się kościół św. Marka (Crkva sv. Marka) – parafialna 
świątynia zagrzebskiego starego miasta. Oprócz niego, na placu znajdują także inne ważne 
gmachy związane z chorwacką polityką. Zachodnią pierzeję stanowi Pałac Bana (Banski 
dvori) – barokowa siedziba rządu Chorwacji, zaś po przeciwnej stronie znajduje się budynek 
Zgromadzenia Chorwackiego (Hrvatski sabor).  



 

Kościół św. Marka w Zagrzebiu ( Plac św. 

Marka) 

Kościół św. Marka znajduje się na czworokątnym placu 
Markov trg. Jego dach jest pokryty dachówką w chorwackich 
barwach, na przemian białą, czerwoną i niebieską – dzięki 

temu jest widoczny z daleka. 
Dach zdobią także herby: z 
lewej strony Chorwacji – 
Slawonii i Dalmacji, z prawej 
Zagrzebia. Uwagę zwraca 
kamienny portal i boczny 
ołtarz, na którym znajduje się 
figura Matki Boskiej przedstawionej, jako chorwackiej 
wieśniaczki, długa Mestrovicia. Świątynia ta odegrała bardzo 
ważną rolę w społecznym życiu stolicy i całego kraju. Przez 
długi czas odbywały się w niej zaprzysiężenia banów a także 
najważniejszych urzędników miejskich. W 1573 r. stracono w 
niej przywódcę powstania chłopskiego Matiję Dubeca. 

 

 

Pałac Bana (Banski Dvori) na placu 

św. Marka   

 

to dawna rezydencja chorwackich namiestników 
królewskich (tzw. Banów) zbudowana w XVIII w. 
nieopodal placu św. Marka, na miejscu starszych 
średniowiecznych budynków. Ostatnią poważną 
modernizację tej barokowej, piętrowej i podłużnej 
budowli przeprowadzono w 1882 r.; w 2008 r. 

odnowiono jedynie jej przód. 
Niemal całe wyposażenie pałacu 
(m.in. stylowe meble) zostało 
zniszczone podczas ataku 
rakietowego w 1991 r. Obecnie 
Banski Dvori jest siedzibą 
prezydenta, bramy wejściowe broni 
gwardia ubrana w czerwone, 
ceremonialne stroje. Obiekt jest 
wpisany na listę chronionych 
zabytków kultury chorwackiej.  

 

 

 



 

Teatr Narodowy 
Teatr został otwarty 14 października 1895 
r. na Targu Marsala Tita. Wzorowany jest 
na paryskiej operze i nazywany 
powszechnie HNK. Budynek teatru 
zaprojektowali znani wiedeńscy architekci 
Ferdynand Fellner i Hermann Helmer. 
Pierwszy teatr w Zagrzebiu otwarto w 
innej lokalizacji w 1836 r. W 1895 r. 
przeniesiono go do nowego budynku na 
placu Marszałka Tito. Na jego otwarcie 
przybył sam cesarz austrowęgierski 
Franciszek Józef I. Przed teatrem znajduje 
się „Fontanna życia”, dzieło chorwackiego 
rzeźbiarza Ivana Mestrovića z 1905 r. 14 
października 1995 r. w budynku odbywały 
się huczne obchody 100-lecia teatru. Dziś obiekt jest własnością Ministerstwa Kultury. 

Atrakcje turystyczne kraju  

W Chorwacji znajduje 6 obiektów wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO m. in.: 

 

* 1979 - Stare Miasto w Dubrowniku (wpis rozszerzony w 1994) 
* 1979 - Zabytkowe centrum Splitu wraz z pałacem Dioklecjana 
* 1979 - Park Narodowy Jeziora Plitwickie (wpis rozszerzony w 2000) 
* 1997 - Zespół bazylikalny Eufrazjana na Starym Mieście w Poreč 
* 1997 - Zabytkowe miasto Trogir 
* 2000 - Katedra św. Jakuba w Szybeniku 

 

Pałac Dioklecjana w Splicie 
Spilit to jedne z największych miast 
Chorwacji. Miasto słynie z portu, który jest 
dla Chorwacji morskim oknem na świat. 
Zawija tu wiele promów, statków 
pasażerskich i handlowych. Turystów 
przyciąga jednak nie port, a starówka i fakt, 
że Spilit jest stolicą Dalmancji.  
Tutaj znajdują się ruiny pałacu Dioklecjana, 
zbudowanego na przełomie III i IV w. Dawne 
mauzoleum posłużyło za budulec dla 
wzniesionej w średniowieczu katedry. 
Pozostała część zabytkowego zespołu 
obejmuje kościoły romańskie z XII i XIII w., 
umocnienia średniowieczne, XV-wieczne 
pałace gotyckie oraz pałace renesansowe i 

barokowe. Zabytkowe centrum Splitu wraz z pałacem Dioklecjana 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
http://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Dioklecjana_w_Splicie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Split


 

Stare miasto w Dubrovniku 

Dubrownik przez stulecia rozkwitał w obrębie murów obronnych, dziś uważanych za jedne z 
najwspanialszych na świecie. Miasto zwane Raguzą, zostało założone w VII w. przez 
uchodźców pobliskiego Epidaurum (Cavtat), uciekających na małą wysepkę przed najazdem 
Słowian. Dubrownik bezsprzecznie zaliczany jest do najpiekniejszego miasta południowej 
Dalmacji. Nie bez powodu wpisany został do rejestru światowego dziedzictwa zabytkowego 
UNESCO. Na południowym krańcu chorwackiego wybrzeża położony jest region Dubrownika, 
nazywany zarówno w ojczyźnie, jak i poza granicami Chorwacji perłą Adriatyku. 

 

 

Katedra św. Jakuba w Szybeniku 
To katedra rzymskokatolicka usytuowana w Chorwacji,  
która została wpisana w 2000 roku na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Już w 1298 roku pojawiły się 
pierwsze plany wybudowania okazałej świątyni. W 1431 
roku rozpoczęto rozbudowę istniejącego od początków 
XV wieku kościoła. Dziś katedra słynie ze wspaniałego 
prezbiterium ze stallami, kopułami, galeriami i 
sklepieniami. Budowa katedry trwała aż 124 lata. Stąd 
nosi ona cechy zarówno gotyku, jak i renesansu 

weneckiego.                               
Katedra św. 
Jakuba 
ozdobiona jest 
dookoła 
rzeźbami, które przedstawiają mieszczan żyjących w 
XV wieku w Sibeniku. Rzeźby te cenione są za realizm. 
Pokazują różne emocje, strach, dumę, zdziwienie. 
Szybenicka katedra jest największym na świecie 
kościołem zbudowanym wyłącznie z kamienia. Do 
budowy nie użyto ani jednej cegły. Kamienie pochodzą 
m. in. z wysp Brač i Krk. 
 



 

Stare miasto w Trogirze 
Trogir to piękne, portowe miasteczko, 
położone w Chorwacji w regionie 
Środkowej Dalmacji, na wybrzeżu 
Adriatyku. Jego niezwykła historia i liczne, 
warte zobaczenia zabytki sprawiają, że 
nazywane jest miastem - muzeum. 
Niewątpliwym atutem Trogiru jest jego 
malownicze położenie - najstarsza, 
historyczna część miasta zajmuje 
niewielką wysepkę, strzegącą cieśniny 

pomiędzy wybrzeżem Dalmacji a wyspą Čiovo.  
Trogir to architektoniczny i historyczny klejnot 
umieszczony w pierścieniu XV-wiecznych murów 
obronnych. Miasto jest jednym z ciekawszych 
miejsc w Dalmacji, a historyczne centrum Trogiru 
jest prawdopodobnie najlepiej zachowanym 
kompleksem budowli gotycko-romańskich w 
Centralnej Europie.  

Najważniejszym zabytkiem Trogiru jest katedra 
Św. Wawrzyńca, zbudowana na ruinach kościoła 
zniszczonego przez Saracenów w 1123 roku. 
Niezwykłe wrażenie robi również 
późnorenesansowa brama miejska (XVII wiek) 
oraz XV-wieczna twierdza Kamerlengo.                          
Cała wyspa, na której leży miasto, znajduje się        
na liście światowego dziedzictwa UNESCO.  

Amfiteatr rzymski w Puli 
Został zbudowany najprawdopodobniej 
przez cesarza rzymskiego Wespazjana, 
mógł on pomieścić 23 tys. ludzi, a na jego 
terenie organizowane były walki 
Gladiatorów oraz dzikich zwierząt. 
Obecnie jest on jednym z trzech najlepiej 
zachowanych amfiteatrów Starożytnego 
Rzymu (dwa inne to Koloseumi  
amfiteatr w Al-Dżamm). a kształt elipsy.    
Z dwoma piętrami jego wysokość wynosiła 
30 m. Amfiteatr mógł pomieścić ok. 35 tyś 
widzów. Odbywają się w nim koncerty i 
spektakle operowe. W podziemiach 
amfiteatru jest muzeum możemy w nim 

zobaczyć jak dawniej wytłaczało i przechowywało się oliwę.                                                                                                                                           

http://pl.wikipedia.org/wiki/Koloseum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amfiteatr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Al-D%C5%BCamm


Bazylika Eufrazyjska w  Poreču  
najwspanialszy zabytek sztuki bizantyjskiej w Europie, 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  
Na miejscu świątyni znajdowało się oratorium św. 
Maura, dobudowane w III w. do świeckiego domu. W 
tym miejscu pierwszy biskup Maur poniósł męczeńską 
śmierć w roku 303, a po tym wydarzeniu edyktem z 

313 r. wybudowano tu 
kościół, na którego 
fundamentach biskup 
Eufrazjusz wzniósł bazylikę.  
Składa się ona z czterech części - w zachodniej usytuowane jest 
baptysterium (V-VI w.) z wejściem do XVI-wiecznej dzwonnicy. 
Krętymi schodami można wspiąć się na samą 
górę, skąd rozciąga się przepiękny widok na 
miasto i błękitny Adriatyk. Między baptysterium 
a bazyliką umieszczone jest czworokątne 
atrium, podtrzymywane przez kolumny z 
bizantyjskimi kapitelami o wejściu zdobionym 
mozaikami. Tę najstarszą, 
wczesnochrześcijańską część bazyliki zamyka 

od północy pałac biskupi z VI w. Dzisiaj znajduje się tutaj lapidarium. w 
którym zgromadzono ok. 150 mozaik, a wśród nich jedna przedstawiającą 
rybę (z III w.) - symboliczny znak Chrystusa. Część mozaik z III - IV w. 
eksponowana jest na zewnątrz, po północnej stronie bazyliki.  
 

Park Narodowy Jezior Plitwickich  
Park narodowy Plitwice został założony w roku 1949,  
od roku 1979 znajduje się na liście światowego 
przyrodniczego dziedzictwa UNESCO.  
Położony jest w środkowej części kraju ok. 140 kilometrów 
od Zagrzebia niedaleko wschodniej granicy z Bośnią i 
Hercegowiną; Cały park zajmuje 295 km2. Jego największą 
atrakcją jest 16 jezior krasowych połączonych ze sobą 
licznymi wodospadami. Jeziora leżą w południowej części gór 
Kapela, wchodzących w skład Gór Dynarskich. Kompleks 
Jezior Plitwickich tworzą dwa zespoły połączonych kaskadowo 

jezior: tzw. Górne Jeziora i Dolne Jeziora. Jeziora otaczają zalesione masywy Male Kapele i 
Pljeszivce. System jezior dzieli się na górne piętro z 12 
jeziorami i piętro dolne z 4 jeziorami. Park położony jest na 
podstawach wapiennych i ciągle zmienia swój kształt.  Kolor 
jezior ciągle się zmienia od błękitnego przez jasnozielony aż po 
ciemno niebieski czy siwy. Kolor zależny jest od ilości 
minerałów i organizmów żyjących w wodzie, oraz różnego kąta 
promieni słonecznych.  Rzeczka Plitvica, która dała nazwę 
całemu systemowi nie łączy żadnego z jezior. Główny system 
powstał na pobliskich rzekach Matica i Rjeczica oraz na trzech 
mniejszych potokach. Rzeki te łączą się z Plitvicą i tworzą 
rzekę Korana.  W lasach plitwickich żyją niedźwiedzie, wilki, rysie, następnie sarny, dziki itd. 
Jeziora obfitują w wiele gatunków ryb, żyją tu także raki, jednak ich łowienie jest zabronione. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pore%C4%8D
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagrzeb
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_krasowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wodospad
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B3ry_Kapela&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B3ry_Kapela&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Dynarskie

