
 

 
 

 

 

Chorwacja – mały kraj,  

wielkie atrakcje 
 

 

 

 

 

 



Ustaleni/zatrzymani za nielegalny pobyt 

Republika Chorwacjiytoriu RP 

 

   
Chorwacja – państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy      
Południowej, nad Morzem Adriatyckim i graniczące od południa z Bośnią i         
                                                                              Hercegowiną i Czarnogórą, od                
                                                                              wschodu z Serbią oraz   
                                                                              Węgrami i Słowenią od    
                                                                              północy. Od 1 lipca 2013 należy           
                                                                              do Unii Europejskiej jako 28.                
                                                                              członek wspólnoty.          
                                                                              Niepodległość od Jugosławii   
                                                                              25 czerwca 1991 r. W jej skład                   
                                                                              wchodzi 1246 wysp: 
                                                                              47 zamieszkałych 
                                                                              651 bezludnych 
                                                                              389 skały 
                                                                              78 rafy 



Podstawowe informacje 

Oficjalna nazwa: Republika Chorwacji 

Stolica: Zagrzeb 

Język: chorwacki                      Religia: rzymsko-katolicka 

Ludność: 4,5 mln                     Waluta: 1 kuna = 100 lip  



Zagrzeb 

    Zagrzeb – stolica i największe miasto Chorwacji. 
Liczy 790 017 mieszkańców, aglomerację zagrzebską 
zamieszkuje natomiast 1,2 mln. 

 



        Zagrzeb – Trg bana Josipa Jelačića  

Trg (plac) bana Josipa Jelačića z charakterystycznym              
                                   pomnikiem, przedstawiającym      

                                       siedzącego na koniu bohatera,   
                                   chorwackiego hrabiego i bana,                         
                                   który zginął walcząc o           
                                   niepodległość kraju.  



          Zagrzeb Katedra Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny 

    Katedra Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny - to 
katedra rzymskokatolicka 
archidiecezji zagrzebskiej. 
Pierwszy romański kościół stał  
w tym miejscu już w XI wieku, ale 
został zniszczony przez najazd 
mongolski w XIII wieku. 
Odbudowany w stylu gotyckim, 
był wielokrotni przebudowywany, 
ostatni raz po trzęsieniu ziemi w 
1880 roku w stylu neogotyckim.  



Zagrzeb - katedra 



Zagrzeb – Plac Św. Marka 

     Plac św. Marka to centralny 
punkt Górnego Miasta 
(Gornji Grad). Znajduje się 
na nim najbardziej 
charakterystyczny zabytek 
Zagrzebia, kościół świętego 
Marka. Z daleka już widać 
niezwykłe zdobienia 
dachu, na którym z 
kolorowych dachówek 
ułożono herby Zagrzebia i 
Chorwacji. 

 



Chorwacki Teatr Narodowy 

    Pośrodku placu Marszałka Tito znajduje się 
monumentalny budynek Chorwackiego Teatru 
Narodowego wzniesiony w 1895 roku,  



Dubrownik 

    Dubrownik  – miasto w południowej Dalmacji, nad 
Morzem Adriatyckim. Ok. 50 tys. mieszkańców. Siedziba 
władz żupanii  dubrownicko-neretwiańskiej. Niegdyś 
ośrodek handlu rangi europejskiej, obecnie przede 
wszystkim ośrodek turystyki. Port handlowy i pasażerski. 



Dubrownik – perła Adriatyku 

Stare miasto Dubrownika stanowi unikalny w Europie, zachowany w 
całości układ urbanistyczny średniowiecznego miasta wraz z 
systemem umocnień obronnych. Jako takie zostało w całości 
wpisane na listę dziedzictwa kulturowego. 



Dubrownik – Stare Miasto 



Historia Dubrownika 

     Rozkwit turystyki nastąpił po II wojnie światowej, przynosząc 
olbrzymie zyski ówczesnej Jugosławii. Dlatego właśnie po upadku 
komunizmu Serbowie nie chcieli dopuścić do powstania odrębnego 
państwa chorwackiego. 

     Separacja Chorwacji od byłej Jugosławii odbiła się bardzo krwawo 
na Dubrowniku. W październiku 1991 r. miasto zaatakowały 
połączone wojska serbskie i czarnogórskie. Dubrownik był bardzo 
łatwym celem. Zarówno od strony morza, skąd ostrzeliwała go flota 
jugosłowiańska, jak i z położonych na wschodzie wysokich gór, skąd 
z kolei atakowali Czarnogórcy, był widoczny jak na dłoni. 

     Oblężenie trwało do maja 1992 r. i spowodowało śmierć ponad 3 
tys. ludzi, ok. 20 tys. mieszkańców straciło dach nad głową. 
Uszkodzono 68% spośród 824 budynków Starego Miasta.  



Split 
      Miasto z portem na półwyspie pomiędzy zatoką Kastela i morskim kanałem 

Split. Jest ekonomiczym, transportowym, kulturalnym, leczniczym i naukowym 
centrem Dalmacii z siedzibą regionu Split Dalmacja. Z prawie 200 000 
obywatelami jest największym miastem w chorwackiej części wybrzeża 
Adriatyckiego.  



Split 



Split 



Zadar 
     Zadar – miasto w Chorwacji, nad Morzem Adriatyckim. Od 1991 

należy do niepodległej Chorwacji. Zamieszkuje je ok. 82 tys. 
mieszkańców. Jest to centrum gospodarcze oraz kulturalne 
północnej Dalmacji i jednocześnie piąte co do wielkości miasto kraju.  



Rijeka 
• Rijeka – miasto w północno-zachodniej Chorwacji, nad Zatoką 

Rijecką Morza Adriatyckiego. Leży na wzgórzach u podnóża 
masywu Risnjak. Liczy 128 tys. mieszkańców.  

• Ośrodek przemysłowy kraju i największy chorwacki port 
handlowy (m.in. dowóz ropy naftowej), rybacki i tranzytowy. 
Rozwinięty przemysł: stoczniowy, maszynowy, chemiczny, 
papierniczy, materiałów budowlanych, włókienniczy i 
spożywczy. Znajduje się tu rafineria ropy naftowej z 
rurociągiem naftowym do rafinerii w Sisaku oraz port lotniczy. 

• Ośrodek naukowy – szkoły wyższe i instytuty naukowo-
badawcze oraz kulturalny – ośrodki turystyczne, muzea. 



Rijeka 



 
 

Wyspy Chorwacji -Korčula 
 

Gospodarka Korčuli bazuje na wpływach z turystyki. Wyspa wraz 
ze swoim największym miastem Korčulą, nazywaną "małym 
Dubrownikiem", przyciąga wielu urlopowiczów, głównie w 

sezonie letnim. Do innych dochodowych gałęzi należy uprawa 
winorośli i oliwek, a także rybołówstwo. 



Wyspy Chorwacji- Krk 

Krk– największa wyspa Chorwacji, położona na Morzu Adriatyckim, w zatoce Kvarner, na 

południowy wschód od Rijeki i połączona ze stałym lądem Krckim Mostem o długości  

1 430 m (przejazd mostem jest płatny). 

Powierzchnia wyspy wynosi 405,22 km², a zamieszkuje ją 17,86 tys. mieszkańców. 

Największym miastem jest miasto Krk na zachodnim wybrzeżu wyspy. Długość linii 

brzegowej wynosi 219,12 km.. 



Miasto Krk 



Krk - miasto 
• Krk –zamieszkuje około 5,5 tys.  mieszkańców. Jest to ośrodek 

turystyczny – zachowały się fragmenty budowli z czasów 
rzymskich, stare miasto: mury obronne i baszty, kościoły, dawny 
dwór biskupi z galerią malarstwa (XVI-XVIII w.). 



Wyspa Rab 
Wyspa ma 22 km długości; powierzchnię 86,12 km² , linię brzegową 

o długości 121,0 km oraz 9 480 mieszkańców, trudniących się 
głównie turystyką i rybołówstwem. 



Wyspa Hvar 
     Hvar jest czwartą co do wielkości wyspą Adriatyku, a słynie głównie 

dzięki swojemu łagodnemu klimatowi i dużemu nasłonecznieniu. 



Wyspa Brač 
Górzysta wyspa przybrzeżna na Adriatyku, należąca do środkowej Dalmacji. Powierzchnia 

395,44 km²; długość wybrzeża 180,61 km; ludność 14 tys. Od lądu stałego oddziela wyspę 

cieśnina o szerokosci 5–12 km. Największa miejscowość wyspy to Supetar. 



Półwysep Istria 

     Istria − półwysep w południowej Europie, w północnej części 
Morza Adriatyckiego. Zdecydowana jego większość należy do 
Chorwacji, tylko niewielka północna część do Słowenii, a 
najbardziej na północ wysunięte miasteczko Muggia do Włoch. 
Powierzchnia: ok. 3,5 tys. km². Ludność ok. 330 tys. (z tego ok. 
235 tys. w Chorwacji, ok. 80 tys. w Słowenii, ok. 15 tys. we 
Włoszech). 



Kuchnia chorwacka 
    Kuchnia chorwacka jest bardzo zróżnicowana. Na jej teraźniejszy kształt miała 

wpływ przede wszystkim barwna historia tego kraju. Ponieważ Chorwacja jest 
krajem leżącym nad Morzem Adriatyckim, podstawowym składnikiem menu 
Chorwatów są ryby oraz owoce morza. Najpopularniejszy sposób 
przyrządzania ryb to pieczenie ich na ruszcie. W różnych regionach tego 
pięknego kraju podstawą diety także jest  mięso. Najczęściej 
wykorzystywanym mięsem jest cielęcina, jagnięcina czy wołowina.   



Burek 
 

Burek, będący jednym z najbardziej popularnych fast-foodów w krajach 

śródziemnomorskich przygotowuje się poprzez długie wyrabianie bardzo cienkiego ciasta, 

które następnie jest nadziewane nadzieniem mięsnym, warzywnym (szpinak) lub serowym i 

podawane w formie zbliżonym do pity lub przypominającej gruby, wielowarstwowy naleśnik. 

Burek w kształcie naleśnika zwykle jest dzielony na cztery trójkątne porcje. 



Ćevapčići 
• Ćevapčići  — danie mięsne pochodzenia bałkańskiego, sporządzane w wielu 

lokalnych odmianach.  

• Głównym produktem wykorzystywanym przy wykonywaniu potrawy jest 
mięso mielone lub siekane, najlepiej będące mieszanką mięsa z różnych 
zwierząt. Do niego dodane mogą być także na przykład (do wyboru): 
niewielka ilość mąki, cebula, czosnek, przyprawy i zioła. Mięso formuje się 
koniecznie w ruloniki i grilluje lub smaży. 



Ryby i owoce morza 



Ajwar 
     Ajwar - lekko pikantna pasta warzywna, przyrządzana z papryki 

słodkiej i bakłażanów i z dodatkiem pomidorów, czosnku oraz 
octu, przypraw. Czasem w miejsce bakłażanów używa się 
kabaczków. 



     Alkohole chorwackie - rakija 
    Rakija – ciężki napój alkoholowy zbliżony do brandy lub bimbru, 

otrzymywany przez destylację przefermentowanych owoców. 



Grappa 
    Grappa –  napój alkoholowy, destylat przefermentowanych 

wytłoków i pestek winogron, odpadów z procesu produkcji wina. 
Trunek jest przezroczysty, o charakterystycznym smaku, wysokiej 
zawartości garbników oraz intensywnym zapachu. 



Dziękuję za uwagę 
 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 


