
 

                                                                                                                                       

 

V průběhu osmi měsíců bylo v Chorvatsku uskutečněno 85 milionů přenocování 

Podle údajů systému eVisitor  bylo v prvních osmi měsících roku dosaženo v Chorvatsku  14,8 milionů 

příjezdů (+14%) a 85 milionů přenocování (+13%), zatímco pouze v srpnu bylo uskutečněno 4,4 milionů 

příjezdů (+6%) a 31,8 milionů přenocování (+6%). Nejoblíbenější destinace jsou Rovinj, Dubrovník a 

Poreč. 

Nové lokality na seznamu světového dědictví UNESCO 

Bukové lesy a obranné systémy jsou nové chorvatské lokality na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Konkrétně pevnost sv. Mikuláše (Sv. Nikola) v Šibeniku a fortifikační obranný systém města Zadar, 

rovněž i tři bukové lesy v národních parcích Severní Velebit a Paklenica, jsou poslední chorvatské 

lokality přidané na seznam UNESCO, na němž Chorvatsko má nyní celkem 10 lokalit. 

Dubrovník je nejlepší kongresová destinace 

Dubrovník je podle výběru regionálního vydání mezinárodního specializovaného časopisu „Kongres“ 

v konkurenci s 71 městy byl prohlášen za nejlepší kongresovou destinaci střední a jihovýchodní Evropy, 

která může hostit kolem tisíc kongresmanů. Takže Dubrovník získal prestižní regionální cenu „Meetings 

Star“. 

D-Resort Šibenik je členem asociace Small Luxury Hotels of the World  

D-Resort Šibenik se stal součástí prestižní mezinárodní asociace Small Luxury Hotels of the World, která 

spojuje více než 520 malých luxusních hotelů v 80 zemích světa. Asociace je na celosvětové úrovni 

synonymem pro špičkové zkušenosti s pobytem hostů, s nejvyšší úrovní kvality služeb. 

Opatija získala nové kulturní – turistické centrum 

V Opatiji se otevřelo nové multifunkční kulturně-turistické centrum "Gervais", které bude přispívat ke 

kongresové, kulturní a zábavné nabídce nejstarší chorvatské turistické destinace. Objekt nabídne 

návštěvníkům program po celý rok a k jeho výstavbě se investovalo téměř 50 milionů HRK. 

 

http://croatia.hr/cs-CZ
http://croatia.hr/cs-CZ/zazitky/kultura-a-dedictvi
http://croatia.hr/cs-CZ/Destinace/Region/Cluster/Dalmacie-Dubrovnicka-Oblast
http://croatia.hr/cs-CZ/Destinace/Region/Cluster/Dalmacie-Sibenicka-Oblast
http://croatia.hr/cs-CZ/Destinace/Region/Cluster/Kvarner


 

 

 

8. října 2017 – Záhřebský maraton 

V letošním roce se koná 26. Záhřebský maraton – největší maratón v Chorvatsku. Součástí akce se koná 

půlmaraton a závod občanů města. Délka trati maratonu je 42.195 metrů, půlmaratonu 21.097 metrů 

a závodu občanů města 5.000 metrů. 

15. října 2017 – Poreč Triatlon 2017 

Historické město Poreč si je vědomo své vynikající zeměpisné polohy a dopravního spojení se 

sousedními zeměmi a proto chce také rozvíjet sportovní turistiku. Poreč Triatlon nabízí koupání v jedné 

z nejkrásnějších zátok, cykloturistiku přes istrijské vinice a běh místy, které poskytují nezapomenutelný 

zážitek pro každého soutěžícího. 

19. října – 22. října 2017 – Good Food Festival 2017 

Ve svém novém vydání Good Food Festival v Dubrovníku představí prezentace kulinářských specialit 

typických pro dubrovnický region, vzdělávací programy pro děti, degustace místních vín, kulinářské 

dílny a mnoho dalších doprovodných akcí. 

19. října – 22. října 2017. – 1. Světový pohár ve sběru oliv 

Na ostrově Brač se koná jedinečná událost na světě, která se bude konat letos poprvé v Postira - 

Světový pohár ve sběru oliv. Kromě soutěžící části sklizně se uskuteční i výlety, degustace, přednášky, 

workshopy a zábava. Doteď jsou přihlášeny týmy ze Slovinska, Itálie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 

Nizozemska, Řecka a Chorvatska. 

1. listopad – 30. listopad 2017. –  Zagorje Blues Etno Festival 

Zagorje Blues Etno Festival   soubor hudebních akcí, které propojují zábavu s přímým vstupem do světa 

hudby. Festival umožňuje seznámit se s místními zagorskými zvyky, autentickou gastronomií a 

různorodostí turistické nabídky. 

 

http://croatia.hr/en-GB/Activities-and-attractions/Events/NewEvents/Zagreb-Marathon-0
http://croatia.hr/en-GB/Activities-and-attractions/Events/NewEvents/Porec-Triatlon-2017
http://croatia.hr/cs-CZ/Aktivity-a-atrakce/Akce/NewEvents/Good-Food-Festival-2017
http://croatia.hr/cs-CZ/Aktivity-a-atrakce/Akce/NewEvents/1st-World-Championship-Olive-Picking
http://croatia.hr/en-GB/Activities-and-attractions/Events/NewEvents/Zagorje-Blues-Etno-Festival
http://croatia.hr/cs-CZ/Aktivity-a-atrakce/Akce/NewEvents/Zagorje-Blues-Etno-Festival

