ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΡΟΑΤΙΑ
Ολο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν, με σκάφος ή χωρίς, τη
γαλαζοπράσινη γοητεία ενός από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Μεσογείου
Γραφικές πόλεις, δαντελωτές παραλίες, απειράριθμα νησιά και νησάκια. Ως τουριστικός
προορισμός, οι Δαλματικές Ακτές έχουν υποβάλει εδώ και δεκαετίες τα διαπιστευτήριά τους στους
Ευρωπαίους ταξιδιώτες. Tο φρικτό διάλειμμα του πολέμου (1991 ‐ 1995) και τα πρώτα άχαρα
μεταπολεμικά χρόνια ανήκουν πλέον στο παρελθόν και οι μόνες αντανακλάσεις τους, που ίσως προσέξει ο
επισκέπτης, είναι οι αποχρώσεις στις στέγες του Ντουμπρόβνικ ‐ κάποιες έχουν πιο έντονο κόκκινο χρώμα,
γιατί ανακατασκευάστηκαν όταν οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν.΄Υπάρχουν και άλλα, πιο δυσδιάκριτα
σημάδια της πρόσφατης τραυματικής ιστορίας. Ισως όμως είναι καλύτερα να λειτουργήσει κανείς όπως οι
ντόπιοι, και να μην τα σκαλίζει. Εξάλλου η φυσική ομορφιά είναι κάτι που γρήγορα γλυκαίνει τις
αισθήσεις και απαλύνει τις άγριες μνήμες.
Μπλε, βαθύ μπλε, τιρκουάζ, πράσινο. Στα διάφανα νερά της Αδριατικής βουτούν πράσινα νησιά,
αρχαίες καστροπολιτείες και μεσαιωνικές πόλεις. Για τους τουρίστες από βορειότερες χώρες, η Κροατία
είναι ένας παράδεισος ήλιου και θάλασσας, μία καλοκαιρινή όαση που συνδυάζει την καλαισθησία του
χτισμένου τοπίου με τη γοητεία της Φύσης.
Η Κροατία (Κροατικά: Hrvatska, διαβάζεται χρ‐βάτσ‐κα), της οποίας η επίσημη ονομασία είναι
Κροατική Δημοκρατία (Republika Hrvatska), είναι μία δημοκρατική χώρα στην νότιο‐ανατολική Ευρώπη,
και συνορεύει στα βόρεια με την Ουγγαρία και την Σλοβενία, στα ανατολικά με την Σερβία και την Βοσνία‐
Ερζεγοβίνη, ενώ στην νότια άκρη της με το Μαυροβούνιο. Στο δυτικό της τμήμα βρέχεται από την
Αδριατική θάλασσα και αποτελεί έτσι τα φυσικά της σύνορα.
Η πρωτεύουσά της και έδρα της κυβερνήσεως είναι με ένα περίπου εκατομμύριο κατοίκους το
Ζάγκρεμπ, το οποίο είναι σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος και το οικονομικό όπως και το ακαδημαϊκό
κέντρο της. Άλλες σημαντικές πόλεις της Κροατίας είναι η Ριέκα, η Πούλα, το Σπλιτ και το Ντούμπροβνικ.
Η Κροατία βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Αδριατικής θάλασσας. Στην έκταση της στεριάς της
ανήκουν ένα τμήμα των Διναριδών και ένα τμήμα της Πανονίας. Η χώρα βρίσκεται στον συνοριακό χώρο
ανάμεσα στην Κεντρική και τη Νότια Ευρώπη. Από πολιτισμική άποψη η Κροατία βρισκόταν πάντοτε στη
συνοριακή γραμμή μεταξύ δυτικοευρωπαϊκών και ανατολίτικων επιρροών.
Η Κροατία είναι μεταξύ άλλων μέλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στην Συνθήκη
Ελεύθερου Εμπορίου της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA). Το κράτος στοχεύει στην ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2004 είναι επίσημα υποψήφια χώρα προς ένταξη. Τον Απρίλιο του 2009 έγινε
μέλος του ΝΑΤΟ. Η Κροατία ως το τέλος του 2009 κατέχει το αξίωμα της μη μόνιμης χώρας‐μέλους στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη χώρα, θεμελιώθηκε το Μάιο του 2009 η
μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής βιοαερίου στην Ευρώπη[3].
Η επίσημη γλώσσα της Κροατίας είναι η Κροατική, η οποία είναι μία σλαβική γλώσσα βασιζόμενη
στη Στοκαβιανή διάλεκτο. Γράφεται με το λατινικό αλφάβητο. Σε κάποια τμήματα της Ιστρίας και των
Δαλματικών ακτών χρησιμοποιούνται και τα Ιταλικά.
Το Ντουμπρόβνικ (Dubrovnik, ιστορικά Ragusium) είναι μια πόλη 50.000 κατοίκων στην Δαλματία
της Κροατίας. Για αιώνες ήταν μετά την Βενετία το σημαντικότερο λιμάνι των Βενετών στην Αδριατική και
σήμερα ένα δημοφιλές τουριστικό κέντρο. Η πόλη διαθέτει δικό της αεροδρόμιο.
Η Μπούντβα (σερβ. Будва) είναι πόλη του Μαυροβουνίου, έδρα του ομώνυμου δημοτικού
διαμερίσματος. Έχει πληθυσμό περίπου 12.000 κατοίκων και έκταση 122 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Κοντά
στη Μπούντβα υπάρχει το νησί του Άγιου Νικόλαου. Από την πόλη περνάει η Αδριατική οδός, που συνδέει
πόλεις της Κροατίας, Μαυροβουνίου και Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.
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Κότορ ‐ Το μεσαιωνικό λιμάνι της Αδριατικής συνδυάζει πλούσια ιστορία και φυσική γοητεία.
Στο μοναδικό φιορδ της Μεσογείου, στο νοτιοανατολικό άκρο του κόλπου του Κότορ, βρίσκεται η ομώνυμη
πόλη, με αναλλοίωτο μεσαιωνικό χρώμα, μία από τις Τοποθεσίες Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Μαυροβουνίου υπό την προστασία της UNESCO. Στην πόλη των ναυτικών και των εμπόρων, αλλά και
των αγιογράφων, τόπο σύμμειξης διαφορετικών πολιτισμών, τα δύο χιλιάδες χρόνια ταραχώδους ιστορίας
έχουν αφήσει ίχνη σε κάθε πέτρα των τειχών της, στους πύργους, στα κτίρια, στις τοιχογραφίες, στους
δρόμους, στα λιθόστρωτα στενά και στις πύλες.
Με την περιήγηση κατά μήκος του άριστα διατηρημένου οχυρωματικού συστήματος, που περιβάλλει τον
ιστορικό πυρήνα της πόλης, συναντάται σκηνικό μιας άλλης εποχής με εμφανή τη βενετσιάνικη επιρροή
στην αρχιτεκτονική.
Τα εντυπωσιακά τείχη της πόλης, μήκους 4,5 χιλιομέτρων, που αναπτύχθηκαν σταδιακά, κατά το πέρασμα
των αιώνων, πάνω από το γαλάζιο κόλπο του Κότορ (Boka Kotorska), δημιουργούν σημεία με εκπληκτική
θέα και τα πολυάριθμα αξιοθέατα, μνημεία διαφορετικών ιστορικών περιόδων σαγηνεύουν. Πάνω από τον
κόλπο του Κότορ, ορθώνονται οι ορεινοί όγκοι Όριεν και Λόβτσεν, με τους απόκρημνους ασβεστολιθικούς
βράχους και διαμορφώνουν ένα επιβλητικό φυσικό τοπίο έντονης αντίθεσης. Οι φυσικές ομορφιές,
συνυφασμένες με την πλούσια ιστορία και παράδοση, καθώς και ένα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων,
που διοργανώνονται κάθε χρόνο στην περιοχή, ελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών στο μεσαιωνικό φυσικό
λιμάνι της Αδριατικής.
Το Μοστάρ (κροάτικα: Mostar, σερβ.:Мостар) είναι μια πόλη και δημοτική αρχή της Βοσνίας επί
του ποταμού Νερέτβα και είναι η πέμπτη σε μέγεθος πόλη στη χώρα. Το όνομα της πόλης οφείλεται στην
Παλιά Γέφυρα (Στάρι Μοστ) και τους πύργους στις άκρες της, που ονομάζονται "φύλακες της γέφυρας"
(μοστάρι). Η γέφυρα, που είχε χτιστεί επί οθωμανικής κυριαρχίας καταστράφηκε κατά τον πόλεμο της
Βοσνίας και ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό σχέδιο το 2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Εκτεταμένες καταστροφές, και πολλα θύματα μεταξύ των κατοίκων
της, γνώρισε και η υπόλοιπη πόλη. Σύμφωνα με την απογραφή του 2005, κατοικείται από 127.066
ανθρώπους, ενώ η Κροατική μειονότητα φαίνεται να αυξάνεται ολοένα ‐ η σερβική μειονότητα μετά τον
πόλεμο είναι αμελητέα
Το Σπλιτ. Η καρδιά της Δαλματίας χτυπά εδώ και στην περιοχή γύρω από αυτό. Οι ντόπιοι
υπερηφανεύονται πως εδώ υπάρχουν οι περισσότεροι κάτοικοι, τα περισσότερα νησιά και οι ωραιότερες
παραλίες. Εδώ βρίσκονται και δύο από τα πέντε μνημεία τα οποία ανήκουν στη λίστα με τα μνημεία
παγκόσμιας κληρονομιάς της UΝΕSCΟ. Το πρώτο είναι το ιστορικό κέντρο του Σπλιτ με το παλάτι του
Διοκλητιανού. Ένα δημοφιλές τοπικό τραγούδι λέει πως ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Διοκλητιανός έκτισε το
παλάτι του στο ωραιότερο σημείο του κόσμου, στην καρδιά του Σπλιτ. Αυτή η πόλη είναι γνωστή και για
τα μουσεία της. Αξίζει να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό (το οποίο είναι και το παλαιότερο στην Κροατία)
με εκθέματα από τον 9ο έως τον 12ο αιώνα αλλά και το Μουσείο της πόλης με πολλούς πίνακες
ζωγραφικής.
Το δεύτερο μνημείο που περιλαμβάνεται στη λίστα της UΝΕSCΟ, την ιστορική, μεσαιωνική πόλη
του Τρογκίρ (Τrogir, απέχει περίπου 27 χλμ. από το Σπλιτ). Οι Έλληνες το ονόμασαν «Τραγύριον» («Νησί
των Τράγων») όταν εγκαταστάθηκαν εδώ το 380 π.Χ. Αργότερα μετονομάστηκε σε Τρογκίρ από τους
Βυζαντινούς. Πρόκειται για μία νησίδα‐πόλη η οποία ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα.
Θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με άριστη
τουριστική υποδομή. Το μεγαλύτερο νησί της Δαλματίας είναι το Βrac (Μπρατς) το οποίο φημίζεται για
την πέτρα του, που αποτέλεσε το βασικό υλικό για να κτιστούν πολλά κτίρια στη Δαλματία, τη Βενετία
αλλά και ένα κομμάτι του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον!
Το Ζαντάρ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας η οποία κατά τον Μεσαίωνα ήταν η
κυριότερη βάση του βυζαντινού στόλου. Στις ημέρες μας αξίζει να δείτε τη χερσαία πύλη και τα τείχη, την
πλατεία του λαού, την πύλη της θάλασσας, την εκκλησία του Αγίου Δονάτου (9ος αιώνας) και το Φόρουμ.
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Οι ντόπιοι λένε πως από την παραλία του μπορεί κάποιος να απολαύσει το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στον
κόσμο. Κοντά στο Ζαντάρ αξίζει να επισκεφτείτε τις λίμνες Πλιβίτσε. Πρόκειται για ένα τεράστιο εθνικό
πάρκο με μία σειρά από 16 λίμνες που συνδέονται με μικρούς ή μεγαλύτερους καταρράκτες!
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Την 1η μέρα η ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ θα κρατήσει περίπου 45 ‘ – 1 ώρα. Επομένως
υπάρχει αρκετός χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε το Ντουμπρόβνικ, εκείνη την
ημέρα.
Την 2η μέρα, η κρουαζιέρα και η επίσκεψη στα νησιά θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες.
Επομένως προλαβαίνετε άνετα να κάνετε και το Μόσταρ εκείνη την ημέρα.
Η 3η μέρα είναι ολοήμερη εκδρομή. Τα χιλιόμετρα δεν είναι πολλά αλλά θα υπάρχουν
πολλές στάσεις στα μέρη που έχουμε προγραμματίσει να δείτε.
Η 4η μέρα, είναι και αυτή ολοήμερη εκδρομή. Αν αποφασίσετε να μείνετε 2 νύχτες
Ζανταρ, το ξενοδοχείο είναι παραθαλάσσιο και είναι 16χμ από την πόλη (ILIRIJA HOTELS
4*). Διαφορετικά να υπολογίζετε ότι για να πάτε μέχρι το Τρογκιρ και να επιστρέψετε στο
Ντουμπρόβνικ, η απόσταση είναι περίπου 420 χμ (πήγαινε – έλα).
Αν δεν σας ενδιαφέρει να επισκεφθείτε τις λίμνες Πλιβιτσε, τότε δεν αξίζει να πάτε
Ζανταρ και να μείνετε, μιας και το καλύτερο θέαμα είναι οι λίμνες.
Το πρόγραμμα μπορεί να γίνει και ανάποδα (πρώτα διαμονή στο Ζανταρ και μετά
Ντουμπρόβνικ, αν θεωρείτε ότι θα είναι πιο ξεκούραστο.
Κάποιες σημεία του προγράμματος μπορεί να αλλάξουνε σειρά χωρίς καμία παράλειψη.
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