Page 1 of 13

02/04/11 - Horvátország - Térkép, Id?járás, Autópályadíj, Tengerpart, Krk, Rab sziget, Zadar

? Horvátország
Horvátország (Croatia), vagy hivatalos nevén a Horvát Köztársaság, a
Balkán-félsziget északnyugati részén fekszik, északról Magyarország,
északnyugatról Szlovénia, keletr?l Szerbia, délnyugaton az Adriai-tenger, délkeleten
pedig egy rövid szakaszon Montenegró határolja. Horvátország f?városa Zágráb
(Zagreb), az ország lakossága kb. 4,5 millió f?. A hivatalos nyelv a horvát, de elég
sokan beszélik az olasz, magyar, és német nyelvet is. A lakosság nagy része (közel
88%) római katolikus, míg kisebb részük ortodox, vagy muzulmán vallású.
Horvátország nemzeti össztermékének (GDP) nagy részét a szolgáltatási szektor
(idegenforgalom, közlekedés) adja, megel?zve az ipart és a mez?gazdaságot is. A
mez?gazdaság legfontosabb terményei: a cukorrépa, burgonya, búza, kukorica, és
a dohány, az ipar f? húzóereje pedig, az ásványkincsek (földgáz, k?olaj, rézérc)
kitermelése. Az ország turisztikai szempontból legfejlettebb régiója, az Adria
legnagyobb félszigete, az Isztria. Jelenleg tizenegy jachtkiköt?je van,
partszakaszának hossza eléri a 445 km-t. Horvátország további jelent?sebb
idegenforgalmi területei a következ?k: Kvarner-öböl, Dalmácia, Közép-Horvátország
, Zágráb, Szlavónia és a Drávaszög.
Jelent?sebb térségek: Isztria (Porec, Pula, Rovinj), Kvarner-öböl (Opatija, Rijeka,
Krk sziget, Rab sziget), Észak-Dalmácia (Biograd, Sibenik, Zadar), Közép-Dalmácia
(Hvar sziget, Trogir), Dél-Dalmácia (Korcula sziget, Dubrovnik).

• Horvátországi olcsó szállások ? Tengerparti apartman, szoba,
szálloda, üdül?ház

Id?járás, éghajlat:
Horvátország éghajlatára a mérsékelt kontinentális a legjellemz?bb, száraz és forró
a nyár, a tél pedig, hideg és csapadékos. A tengerpartokon viszont már a
mediterrán éghajlat dominál, száraz és forró nyárral, enyhe és csapadékos téllel. Az
átlagh?mérséklet Horvátországban, a f?szezon idején augusztusban a
tengerpartokon 27-38 °C, az Adria-tenger vízének h?mérséklete pedig, 25 °C körül
szokott alakulni.
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Legfrissebb id?járás jelentés térségekre, városokra lebontva: Croatia
Weather Forecast

Horvátországi Magyar Nagykövetség (Zágráb):

• Meghatalmazott nagykövet: Dr. Iván Gábor
• F?konzul: Juhász Zoltán
• Cím: 10000 Zagreb, Pantov?ak 255-257.
• Ügyfélfogadás: minden munkanap (9:00-12:00)
• Telefonszám: (00385) (1) 489-0900; (00385) (1) 489-0906 (ügyelet
a nap 24 órájában)
• Fax: (00385) (1) 457-9301
• E-mail: mission.zgb(kukac)kum.hu
• Hivatalos weboldal: Zágrábi Magyar Nagykövetség

Magyarországi Horvát Nagykövetség (Budapest):

• Meghatalmazott nagykövet: Ivan Bandic
• Cím: 1065. Budapest, Munkácsy Mihály utca 15.
• Telefonszám: 354-1315, 269-5854
• Fax: 354-1319

Magyarországi Horvát F?konzulátus (Pécs):

• F?konzul: Liljana Pancirov
• Cím: 7624. Pécs, Ifjúság útja 11.
• Telefonszám: (72) 210-840
• Fax: (72) 210-575

Splitben is nyílt (Ivana Gunduli?a 26. A/II.) egy tiszteletbeli konzulátus,
amely munkanapokon 8-tól 16 óráig tart nyitva, de hívható a (00385)
(21) 480-019-e, vagy a (00385) (21) 380-203-as telefonszámon is.
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Beutazási feltételek Horvátországba:
A magyar állampolgárok, az utas- és áruforgalom számára kijelölt
határátkel?helyeken, vízum nélkül, érvényes útlevéllel, vagy valamennyi
forgalomban lév? magyar személyi igazolvánnyal ? ideértve a régi típusú, füzet
alakú igazolványt, valamint az ideiglenes személyi igazolványt is -, beutazhatnak
Horvátországba, és ott legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a belépést?l számított
hat hónapos id?tartam alatt. 90 napnál hosszabb id?re, valamint munkavállalási,
jövedelemszerzési vagy bevándorlási célból továbbra is csak vízum birtokában lehet
beutazni. A személyi igazolvánnyal való beutazás Horvátország területére
nincs korhatárhoz kötve. A Horvát Köztársaság Kormányának rendelkezése
értelmében, minden beutazó külföldi állampolgárnak fedezettel kell rendelkeznie
(100 euró/nap, szállásfoglalás irat megléte illetve meghívólevél esetén 50 euró/nap).
A beutazásra vonatkozó horvát rendelet értelmében a határon ellen?rizhet? a pénz
megléte, és az illetékes szervek saját hatáskörben dönthetik el, kit?l kérik annak
bemutatását és kit?l nem. Az anyagi eszközök meglétének bizonyítékaként
elfogadnak hitelkártyát, bankkártyát, banki igazolást, csekket és más bizonyítékot is,
amelyekb?l megállapítható az anyagi feltételek megléte.
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Háziállatok (kutya, macska) csak érvényes oltási könyvel, amelyen
szerepelnek az állat azonosító adatai, vihet?ek be Horvátország
területére.

Vámszabályok:
A Horvátországba beutazó személyek vámmentesen vihetnek be poggyászukban
nem kereskedelmi természet? tárgyakat 1.000 kuna értékig. Minden beutazó
személy szabadon vihet be külföldi valutát Horvátországba, de ha 40.000 kuna
ellenértéket (kb. 5.400 EUR, 2011. február) képez? valutánál nagyobb összeget
kíván bevinni, köteles ezt a határátlépéskor bejelenteni.
Az alább felsorolt termékek esetében nem kell vámot fizetni:

• 10 kg tejtermék, hústermék (nyers hús is)
• 200 szál cigaretta
• 1 liter égetett szesz
• 5 liter bor
• 15 liter sör

A bevinni szándékozott áruk együttes értékhatára 1.000 kuna (kb.
36.000 forint, 2011. február).
Gyógyszerkészítmények legfeljebb egy hónapi adagban vihet?ek be
Horvátország területére.

Utazás Horvátországba gépjárm?vel:

• INA tölt?állomás keres?: Petrol Station Search
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• INA aktuális benzinárak: Full Price List

? Budapest-Zágráb útvonal:

• Indulás: Budapest, Nagyvárad tér
• Cél: Zágráb
• Útvonal: Budapest-Zágráb

? Budapest-Rijeka útvonal:

• Indulás: Budapest, Nagyvárad tér
• Cél: Rijeka
• Útvonal: Budapest-Rijeka

? Budapest-Krk sziget útvonal:

• Indulás: Budapest, Nagyvárad tér
• Cél: Krk sziget
• Útvonal: Budapest-Krk sziget

? Budapest-Zadar útvonal:

• Indulás: Budapest, Nagyvárad tér
• Cél: Zadar
• Útvonal: Budapest-Zadar

? Budapest-Split útvonal:

• Indulás: Budapest, Nagyvárad tér
• Cél: Split
• Útvonal: Budapest-Split
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? Budapest-Dubrovnik útvonal:

• Indulás: Budapest, Nagyvárad tér
• Cél: Dubrovnik
• Útvonal: Budapest-Dubrovnik

Horvátországi autópályadíj:
Motorkerékpárok esetében a három illetve négykerek?eket is beleszámítják,
személyautó kategóriájába, két tengely esetében, az 1,30 méternél nem nagyobb
tengelytávolságú gépjárm?vek tartoznak, mikrobuszok pedig a 3500 kg-nál
kevesebb össztömeg?, és 1,90 méternél hosszabb tengelytávolságú járm?vek.
Az autópályák belép? kapuinál a horvát kuna mellett, más devizát, és
hitelkártyát is elfogadnak.
A 2011-es horvátországi autópályadíjak (kuna) személyautók, motorkerékpárok,
és mikrobuszok esetében a következ?k szerint alakulnak:
A1 Zágráb ? Dubrovnik (össz.: 456 km)

• Zadar: 105 kuna (személyautó), 63 kuna (motorkerékpár), 167 kuna
(mikrobusz)
• Split: 157 kuna (személyautó), 94 kuna (motorkerékpár), 243 kuna
(mikrobusz)
• Plo?e (Rav?a): 187 kuna (személyautó), 112 kuna (motorkerékpár),
289 kuna (mikrobusz)

A1/A6 Zágráb ? Rijeka (össz.: 140 km)

• Rijeka: 60 kuna (személyautó), 36 kuna (motorkerékpár), 108 kuna
(mikrobusz)
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A1/A6 Rijeka ? Split ? Dubrovnik (össz.: 479 km)

• Zadar: 107 kuna (személyautó), 64 kuna (motorkerékpár), 170 kuna
(mikrobusz)
• Split: 159 kuna (személyautó), 95 kuna (motorkerékpár), 246 kuna
(mikrobusz)
• Plo?e (Rav?a): 189 kuna (személyautó), 113 kuna (motorkerékpár),
292 kuna (mikrobusz)

• Horvátországi autópálya útvonalak: Motorways
• Horvátországi autópálya díjak: Toll Rates, Price List
• Horvát Autóklub hivatalos honlapja: Hrvatski Autoklub

Közlekedési szabályok:
Horvátországban a magyarországinál jóval s?r?bb és szigorúbb közúti
ellen?rzésekkel kell számolni. Az idegenforgalmi szezonban és f?leg a hétvégeken
a radaros sebességmérés a legelterjedtebb.
A Horvátországba belép? gépjárm?ben legalább egy sárga-sárgászöld
szín? fényvisszaver? mellény megléte szükséges.
Kisebb koccanásos baleset esetén elegend?, hogy a baleset
résztvev?i kitöltsék az ún. európai baleseti bejelent? nyomtatványt.
Horvátországban az alábbi sebességkorlátozás van érvényben:

• lakott területen: 50 km/h
• autóút: 110km/h
• autópálya: 130 km/h
• egyéb utakon: 90 km/h
• lakókocsit vontató gépjárm?: 80 km/h
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Nemzeti Parkok:
Horvátország természetvédelmi területekben igen gazdag: nyolc nemzeti parkja
(amib?l hét a tengerparton található), két rezervátuma, harminckét védett
tájegysége, és harminchat parkerdeje van. A Plitvicei-tavak, amelyek környékén a
nagysiker? Winnetou filmeket is forgatták, 1979-t?l már a világörökség (UNESCO)
részét képezik. A Észak-Velebit, a Paklenica és a Risnjak nemzeti parkok kiváló
lehet?séget nyújtanak a hegymászók és barlangászok számára.

• Kornati Nemzeti Park
• Krka Nemzeti Park
• Plitvicei-tavak Nemzeti Park
• Brioni Nemzeti Park
• Paklenica Nemzeti Park
• Mljet-szigeti Nemzeti Park
• Risnjak Nemzeti Park
• Észak-Velebit Nemzeti Park

Horvát tengerpart, Adriai-tenger, Szigetek:
A Horvát tengerpart, vagy más nevén a Horvát Adria, az Adriai-tenger
horvátországi partvidéke, partvonalának hossza 1778 km, de ha a szigetek kerületét
is beleszámoljuk, akkor összesen 5835 km. A Horvát Adria szigeteinek száma 1185,
amib?l csupán 66 lakott. A két legnagyobb terület? sziget a Krk és a Cres. Az
Adriai-tenger átlagos mélysége 250 méter, legmélyebb pontja 1330 méter, a víz
sótartalma jellegzetesen magas.

? Népszer?bb horvátországi szigetek:

• Krk sziget
• Rab sziget
• Pag sziget
• Bra? sziget
• Korcula sziget
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• Hvar sziget
• Vis sziget

? Népszer?bb horvátországi homokos tengerpartok, strandok:

• Medulin (Isztriai-félsziget)
• Zambratija (Umag)
• Sukosan (Bibinje)
• Opatija Riviéra (Isztriai-félsziget)
• Malinska (Krk sziget)
• Crikvenica (Kvarner-öböl)
• Mali Losinj (Losinj sziget)
• Lopar (Rab sziget)
• Supetarska Draga (Rab sziget)
• Lumbarda (Korcula sziget)
• Slanica (Murter sziget)
• Saharun (Dugi Otok sziget)
• Mlaska (Hvar sziget)
• Biograd
• Zadar

Magyar-Horvát mini szótár:
Hajózási menetrend és jegyvásárlás:
A Jadrolinija hajótársaság menetrendje és online jegyvásárlás: Jadrolinija

Fizet?eszköz, pénzváltás:
Horvátország hivatalos fizet?eszköze a kuna (kn, HRK, 1 kuna=100 lipa, lp). A
legnagyobb papírpénz az 1.000 kuna.
Az alábbi linken az aktuális átváltás árfolyama érhet? el: 1000 HUF=?
HRK
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Horvátországi élelmiszer árak:
Horvátország területén a legnagyobb szupermarket lánc a Konzum, amely több
mint 600 üzlettel rendelkezik az ország különböz? területein. A horvátországi
élelmiszer árakról általánosságban elmondható, hogy kb. 20-40%-al drágábbak az
itthoni árakhoz képest, ami még a frekventáltabb, turisták által leginkább látogatott
régiókban még tovább emelkedhet.

• Konzum üzletek Horvátország területén: Konzum Stores
• Konzum élelmiszer árak: Online Konzum

Néhány ital ára a teljesség igénye nélkül (1 kuna = kb. 36 forint, 2011. február):

• 1 l Cappy Plus narancs (100 %) ? 11,5 kuna
• 1 l Happy Day multivitamin (100%) ? 13,5 kuna
• 250 ml Red Bull ? 10 kuna
• 0,5 l Coca-Cola ? 5,5 kuna
• 0,5 l Fanta narancs ? 5,70 kuna
• 2 l Coca-Cola ? 12 kuna
• 0,5 l Heineken (üveges) ? 8 kuna
• 0,5 l Heineken (dobozos) ? 12 kuna
• 0,5 l Karlova?ko (üveges) ? 5,4 kuna
• 0,5 l Karlova?ko (dobozos) ? 8,4 kuna
• 1,5 l Jana (ásványvíz) ? 5 kuna
• 1 l Ballantines Finest (whiskey) ? 120 kuna
• 0,7 l Smirnoff Red Label (vodka) ? 90 kuna

Egészségügyi ellátás:
A magyar állampolgárok Horvátországban sürg?sségi betegellátásra jogosultak.
Minden nagyobb városban m?ködik kórház vagy klinika, a kisebb településeken
pedig, els?segélynyújtó hely és gyógyszertár. A közegészségügyi helyzet jó, az
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egészségügyi ellátás kiváló szervezettség?, és magas színvonalú, de ett?l
függetlenül ajánlott mindenre kiterjed? utas- és balesetbiztosítás megkötése.

Biztonság:
Az elmúlt években rohamos növekedésnek indult a gépjárm?vek eltulajdonítása, a
szervezett bandák f?ként a német márkájú (Audi, BMW, Mercedes) értékesebb
autókat lopják el. Az úti okmányok eredeti példányát is érdemesebb inkább
biztonságosabb helyen (szálloda széfje) tárolni, és azok hitelesített fénymásolatát
magunknál hordani. Amennyiben bármelyik okmányunkat elvesztenénk (útlevél,
személyi igazolvány, vezet?i engedély), akkor azt jelentsük be a helyi illetékes
rend?rségen, és kérjünk róla jegyz?könyvet.

Fontosabb telefonszámok:

• El?hívó szám (Magyarországról tárcsázás esetén): (00) 385
• El?hívó szám (Horvátországból tárcsázás esetén hazánkba): (00)
36
• Nemzetközi tudakozó: 902
• Segélyhívó szám (magyarul is elérhet?): 112
• Rend?rség: 192
• T?zoltóság: 93
• Ment?: 94
• Kutatás és mentés tengeren: 9155
• Horvát Autóklub (segélyhívó szám): 987
• Magyar Autóklub segélyhívó szám: (0036) 188
• Horvátországi Magyar Nagykövetség (Zágráb): (00385) (1)
489-0906 (ügyelet)
• Magyarországi Horvát F?konzulátus (Pécs): (0036) (72) 210-840

Hálózati feszültség:
Horvátországban a szabványos európai 2 dugós aljzatot használják, az áram
er?ssége 220 V, 50 Hz.

Ünnep- és munkaszüneti napok:

• Újév (január 1.)
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• Vízkereszt (január 6.)
• Munka ünnepe (május 1.)
• Az antifasiszta ellenállás napja (június 22.)
• Államiság napja (június 25.)
• Hazafiaság napja (augusztus 5.)
• Mária Mennybemenetele (augusztus 15.)
• Függetlenség napja (október 8.)
• Mindenszentek (november 1.)
• Karácsony (december 25-26.)
• Húsvét hétf? (változó dátummal)
• Úr napja (változó dátummal)

Gasztronómia:
Horvátország gasztronómiája rendkívül sokrét?, kialakulásában nagy szerepet
játszott az olasz, a török, és a magyar konyha is. Ételeik leginkább a magyar
ételekhez hasonlítanak, er?sen f?szerezettek, sok húst (f?leg sertés és baromfi) és
zöldséget használnak fel a f?zés során. A tengerparti területeken f?ként halat
készítenek, és a helyben, a mediterrán klímában megtermelhet? zöldségeket és
gyümölcsöket (füge, sz?l?) fogyasztják. A legismertebb ételeik a következ?ek:
Brodet (vörösborral leöntött, babbal és pirított tésztával tálalt halleves), Lignja (sült
tintahal), Csevap (marha- és sertéshúsból összekevert, f?szerezett fasírt), Burek
(túróval, sonkával, gombával, almával töltött péksütemény), és a Strukli (almával,
gyümölccsel töltött sütemény).

Sport:
Horvátország legnépszer?bb sportágai a kézilabda és a labdarúgás (Dinamo
Zagreb, Hajduk Split), de kiemelked? eredményeket értek már el, síelésben és
vízilabdában is. A Horvát labdarúgó-válogatott eddigi legnagyobb eredménye az
1998-as labdarúgó-világbajnokságon elért bronzérem, a férfi kézilabdások, pedig az
olimpiai bajnoki címmel büszkélkedhetnek. Híres sportolóik: Goran Ivani?evi?
(tenisz), Ivica Oli? (labdarúgás), Ivano Bali? (kézilabda).

Tippek:

• Horvátország a GMT +1 id?zónába helyezkedi el, ezért a pontos id?
megegyezik a magyarországi id?vel.
• 2010. április 9-ét?l lépett életbe a dohányzási tilalomról szóló
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törvény, amelynek értelmében zárt helyiségekben (kávézók,
vendéglátó-ipari egységek, szórakozóhelyek, stb.) tilos a dohányzás.
• Tilos Magyarországra behozni bármilyen tengeri él?lényt (korall,
tekn?s) és régészeti leletet.
• A mobiltelefonok Horvátországban m?ködnek 900 és 1800 Mhz-es
frekvencián is. Telefonkártya vásárlására is lehet?ségünk van, 3 nagy
mobilszolgáltató (T-Mobile, VIPnet, Tele2) van jelen az országban.

Horvátország ? Térkép, Id?járás, Autópályadíj, Tengerpart, Krk, Rab sziget,
ZadarÉrtékelés

