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03/09/11 - Split - Horvátország második legnagyobb városa

? Split
A Split-Dalmácia megyében található Split, közel 220 ezer f?s lakosságával,
Horvátország második legnagyobb városa. A 63 km2 terület? Split, amely
Közép-Dalmácia igazgatási és gazdasági központja, az Adriai-tenger partján, a
Jadro és ?rnovica folyók torkolatánál fekszik. Az ókori rómaiak által több mint 1700
éve alapított város, Diocletianus római császár (úgy AD 284-305) alatt élte
fénykorát, aki jó ideig innen irányította a Római Birodalom ügyeit. Az impozáns
Diocletianus-palota, amely az óváros egyik leghíresebb idegenforgalmi
nevezetessége, 1979 óta már az UNESCO világörökségének részét képezi. A
palota termei és pincéi ma is számos kulturális és m?vészeti rendezvénynek adnak
otthont. Ma a palota alkotja a város legnagyobb idegenforgalmát, jelenleg ez Split
leglátogatottabb látványossága. A palota a mai napig is lakott, tele van üzletekkel,
piacokkal, terekkel, és itt található az ?si Sveti Duje székesegyház (korábban
Diocletianus mauzóleuma) is. A Diocletianus-palota északi bejáratánál (az
Aranykapu el?tt) áll a Grgur Ninski szobor, amelynek a hiedelem szerint, ha
megragadjuk a nagy lábujját, akkor szerencsét fog hozni nekünk és álmaink is
valóra válnak majd. Split legkedveltebb kirándulóhelye, az alpesi fenyvesekkel
borított Marjan hegy (178 m), ahonnan csodálatos kilátás nyílik az egész városra.
Nyáron a turisták a Spliti Nyár és a Spliti Zenei Fesztivál rendezvénysorozatainak
színházi el?adásai, kiállításai és hangversenyei közül válogathatnak. A városban a
legfontosabb tömegközlekedési eszköz a busz, a helyi tömegközlekedési vállalat a
Promet Split flottája, a legújabb MAN és Mercedes-Benz modellekb?l áll. Splitb?l a
Jadrolinija hajótársaság számos hajót és kompot (ferry) indít a közeli szigetekre
(Hvar, Bra?, Korcula), amely kiváló lehet?séget nyújt a kirándulni vágyó turistáknak.
A város tengeri kiköt?je, melynek éves forgalma eléri a 4 millió utast, a harmadik
legforgalmasabb kiköt? a Földközi-tengeren, ahonnan naponta indítanak járatokat
Rijeka, Dubrovnik és Ancona (Olaszország) városába.
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Split városhoz a legnagyobb múltú labdarúgócsapata (HNK Hajduk Split) mellett,
több híres személyiség is köthet?, többek között Severina Vu?kovi? énekesn?, az
egykori Chicago Bulls kosárlabdázója Toni Kuko?, a kézilabdázó Ivano Bali?, a
korábbi wimbledoni bajnok teniszez? Goran Ivani?evi?, vagy éppen az egykoron a
Juventus labdarúgócsapatát is er?sít? Igor Tudor.Éghajlat:
Split egy mediterrán éghajlatú város, meleg és viszonylag száraz nyarak és enyhe,
nedves telek a leginkább jellemz?ek rá. Augusztus a legszárazabb, július a
legmelegebb hónap, az átlag h?mérséklet ilyenkor 30 ° C körül alakul, a napsütéses
órák száma évente meghaladja a 2600-at.

Split elérése gépjárm?vel Budapestr?l:
Split városát gépjárm?vel legegyszer?bben az A1 Zágráb ? Dubrovnik autópályát
használva érhetjük el. A 2011-es autópályadíjak Zágráb és Split között a következ?k
szerint alakulnak: 157 kuna (személyautó), 94 kuna (motorkerékpár), 243 kuna
(mikrobusz)
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• Indulás: Budapest, Nagyvárad tér
• Érkezés: Split
• Útvonal: Budapest-Split

Split nevezetességei:

• Diocletianus-palota
• Cindro-palota
• Papali?-palota
• Szent Ferenc templom
• Szentháromság templom
• Miasszonyunk templom
• Gripe er?d
• Marjan hegy
• Archeológiai Múzeum
• Horvát Óceanográfiai Múzeum
• Természettudományi Múzeum és állatkert

Split közeli kiránduló helyek:

• Trogir város (központja az UNESCO világörökség részét képezi)
• Omis város
• Ciovo sziget
• Hvar sziget
• Korcula sziget
• Bra? sziget
• Krka Nemzeti Park

Olcsó horvátországi szállás ? Apartman, szoba, hotel, tenger melletti
szállás

Split strandjai:
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Split strandjai tiszták és rendezettek, de érdemesebb inkább a közeli városok
(Trogir, Omis), vagy a fest?i szépség? szigetek (Hvar, Bra?, Korcula) strandjait
felkeresni, ahol még ennél is tisztább vízzel, szebb és rendezettebb strandokkal
találkozhatunk. A Trogir Riviéra a menetrend szerint járó 37-es számú busszal is
elérhet?, ami 20 percenként indul a központi buszpályaudvarról. A környez?
szigetekre kompokkal (ferry) és hajókkal juthatunk el.

• Ba?vice (Kék Zászlóval kitüntetett strand)
• Bene
• Kasjuni

Split repül?tér (Split Airport, IATA: SPU, ICAO: LDSP):
A spliti repül?térre (Ka?tela), amely a második legnagyobb forgalmú horvát
repül?tér az utasok számot tekintve, a budapesti Ferihegyi repül?térr?l a Malév
légitársaság is indít közvetlen járatokat. A repül?tér jelenleg a Croatia Airlines
legfontosabb csomópontja.

? Trogir
Trogir, a fest?i szépség? kisváros, amelynek központja az UNESCO kulturális
világörökség-jegyzékében is szerepel, mindössze 27 km-re található Split városától.
A város tulajdonképpen egy kis szigeten fekszik a Ciovo-sziget és a szárazföld
között. A 110 méteres mozgóhídon megközelíthet? Ciovo-sziget mára szinte
teljesen egybe épült Trogir városával. A szigetnek gyönyör? strandja van, ahol a
gyermekek is felh?tlenül játszhatnak, hiszen a kristálytiszta sekély tenger a
legfiatalabbaknak is biztosítja a kellemes fürd?zés lehet?ségét. Trogir és a
Ciovo-sziget strandjai: Pantan (homokos-kavicsos), Okrug (kavicsos), Kava,
Medena. A környéken számos fest?i öböl is megtalálható, különösen a Seget és a
Saldun-öböl nagyon szép.

Trogir látnivalók:
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Trogir, amelyet horvátországi múzeumvárosnak is hívnak, b?velkedik a csodálatos
látnivalókban. Óvárosában gyönyör? barokk és reneszánsz stílusú épületekkel
találkozhatnak az ide látogató turisták. Történelmi épületei, sz?k kanyargós
macskaköves utcái, velencei hangulatot árasztanak, az ember úgy érzi a városban
magát, mintha itt az id? teljesen megállt volna, és a középkorba csöppenne.

• ?ipiko-palota
• Lucuc-palota
• Szent L?rinc-székesegyház
• Szent Márk torony
• Kamerlengo er?d és citadella
• Vitturi er?d
• Városháza, Óratorony
• Katedrális Múzeum
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