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O P I N T O M A T K A  K R O A T I A A N
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke järjesti 24.9.-28.9.2013 matkan Kroatiaan. 

Matkanjohtajana ja tulkkina toimi Riitta Koivisto Forssan matkatoimistosta. Ryhmänjohtajana oli Auli Hirvo-
nen ProAgria Etelä-Suomesta. Matkalle osallistui 18 henkeä. 

Matkakohteena oli Kroatian eteläosassa, Adrianmeren rannalla oleva Dalmatian maakunta. Tukikohtamme 
matkan ajan oli Trogir, 1800 vuotta vanha UNESCON maailmanperintölistalla oleva kaupunki. Majoituimme 
yksityisessä perhehotellissa Tragosissa, joka sijaitsee 1700-luvun barokkipalatsissa aivan Trogirin vanhan 
kaupungin ytimessä. 

Matkan ohjelma: 

24.9. Tiistai

Saapuminen Splitiin.

- Tutustutaan Splitin matkailuun

- Tutustumme lounaan aikana Splitin matkailumahdollisuuksiin ja matkailun kehitykseen.

Ajamme Trogiriin.

- Saavuttuamme Trogriin tutustumme Pina Valentin opastamana Trogirin matkailunedistämiseen 

- Tutustumme Trogirin kaupunkiin.

Majoittuminen hotelliin. 

25.9. Keskiviikko

- Aamiainen

- Ajo Sibenikiin

- Tapaamme MR Andreas Dujmovicin. Kuulemme Sibenikin matkailun kehityksestä ja tutustumme Sibenikiin.

- Tutustumme KRKA;n kansallispuistoon. www.krka.hr. Kuulemme selvityksen kansallispuiston toiminnasta. - 
Yhteinen illallinen

26.9. Torstai

- Aamiainen

- Tutustumme Etnolad ”Pakovo Selo”n toimintoihin. www.dalmati.com

- Paluu hotelliin.

- Yhteinen illallinen

27.09 Perjantai

- Aamiainen

- Tapaamme Trogirin matkailua hallinnoivan viranomaisen

- Perehtyminen Kroatialle tärkeään matkailun muotoon: kalastus- ja veneilymatkailuun.

- Lähdemme veneellä Trogirin satamasta Soltan saarelle. Retki kestää noin 3 tuntia.

- Päätösillallinen

28.09 Lauantai

Kuljetus lentokentälle. Lento Helsinkiin
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Päivän ohjelma: 

Saavuimme Kroatian Splitiin noin puoli yksitoista paikallista aikaa. Meitä oli vastassa linja-auto, joka kuljetti 
meidät ensimmäisenä Splitin vanhaan kaupunkiin. Tutustuimme Splitin kaupunkiin ja antiikin Rooman aikai-
seen Diocletianuksen palatsiin, jossa kuuntelimme paikallista klapa-musiikkia. Ennen illallista teimme vielä 
oppaan johdolla kierroksen Trogirissa. Illallista söimme hotellimme ravintolassa. 

s P L I T
Kroatia jaetaan neljään suuralueeseen ja nämä edelleen yhteensä kahteenkymmeneenyhteen piirikuntaan. 
Me olimme koko matkan ajan Dalmatian alueella. Adrianmeren rannalla sijaitseva Split on Dalmatian suurin 
kaupunki. Splitin seudulla on harrastettu kulttuuria, viljelty Välimeren elämäntyyliä, huviteltu, virkistytty ja 
nautittu elämästä jo kahden vuosituhannen ajan. Tältä alueelta ovat peräisin dalmatiankoirat. 

Keski-Dalmatia on jaettu useampaan Rivieraan: Trogir, Kaštela, Split, Omiš ja Makarska. Alueeseen kuuluvat 
myös Bračin, Hvarin, Visin ja Šoltan saaret, joihin pääsee lautalla Splitin matkustajasatamasta. 

Splitin vanhassa kaupungissa asuu noin 1600 asukasta ja historiallinen kaupunki on saarella, jonka silta 
yhdistää mantereeseen. Kaupunki on koko Keski-Euroopan parhaiten säilynyt romaanis-goottilainen raken-
nusryhmittymä.

Rantabulevardi Rivan takana sijaitseva Grad-vanhakaupunki on Splitin vanhin osa. Split oli Rooman ajan Dal-
matian pääkaupunki. Sen ydin on Diocletianuksen palatsi, noin vuonna 300 rakennettu Rooman valtakunnan 
keisarin viimeiseksi lepopaikaksi tarkoitettu rakennelma. Diocletianus oli kotoisin Dalmatian rannikolta, sen 
vuoksi hän halusi palatsin Splitiin. Keisari tajusi Rooman olevan liian iso yhden hallittavaksi. Niinpä hän jakoi 
alueet varakeisareille. Hän oli myös ensimmäinen keisari, joka jäi eläkkeelle. Diocletianus asettui Splitiin 
rakennuttamaansa palatsiin erottuaan virasta heikon terveytensä takia noin vuonna 305. Diocletianus on 
haudattu palatsin alueella sijaitsevaan mauso-
leumiin, joka nykyisin toimii kirkkona. Palatsin 
kellari on säilynyt alkuperäisellään, sillä se oli 
vuosisatojen ajan täytetty roskilla. Vasta 1960-lu-
vulla se tyhjennettiin ja on nyt avoinna ihmisille. 

Keisari kidutti maan alla olevassa kryptassa kris-
tittyjä. Myöhempinä vuosina Kristityt tuhosivat 
palatsin yläosan ja rakensivat omia pienempiä 
keskiaikaisia taloja. Kryptasta he tekivät Pyhän 
Lucian kappelin. 

Splitissä palataan kahtena erityisenä päivänä 
elokuussa roomalaisaikaan. Silloin torilla järjeste-
tään gladiaattoritaisteluita ja koko vanha kau-
punki pukeutuu ajan hengen mukaisesti. 

Ensimmäisen päivän oppaamme Pina Valenti 
puhui hyvää ja ymmärrettävää englantia. Riitta 
toimi tulkkina koko matkan ajan. 
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Vanhassa kaupungin pyöreässä 
tornissa saimme ensi koske-
tuksen Klapa-lauluun, joka on 
traditionaalinen dalmatialainen 
a capella -laulutyyli. KLAPA on 
listattu UNESCOn aineettoman 
kulttuuriperinnön luetteloon 
vuonna 2012.

Pyykkien kuivaaminen naruilla on Italiasta tullut perinne. 
Se on yksi Dalmatian symboleista. Ruokailun yhteydessä saimme kuulla Splitin matkai-

lusta. 10 vuotta sitten Split oli vielä läpikulkupaikka. 
Kaupungissa alettiin miettiä, mitä muuta Split voisi 
olla. Viimeisen viiden vuoden aikaan Split on ollut 
Kroatiassa paras prosentuaalisten yöpymisten määrän 
nousussa. Kaikki turismi Splitissä perustuu keisarin 
palatsiin. 

Kaupungissa on merkittävää historian tuntu joka puo-
lella. Täällä eletään ja asutaan historiallisessa ympä-
ristössä. Poikkeuksellista on se, että palatsin alueella 
asuu n. 1000 ihmistä. 

Tulevaisuudessa on tarkoitus rakentaa rautatie- ja 
linja-autoasemat niemimaan pohjoispäätyyn. Splitin 
turismilla tulee olemaan merkittävä osa Kroatian mat-
kailua. Matkailun lisäksi kaupunkia työllistävät maan 
suurin telakka ja iso yliopisto. 

Splitissä on paljon bed&breakfast majoitusta, kuten 
Kroatiassa yleensäkin. 
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Seuraavaksi matka jatkui kohti Trogiria, joka toimi tukikohtanamme matkan ajan. Hotellimme oli yksityinen 
perhehotelli Tragos. Osoite: Budislaviceva 3, 21220 Trogir, puh: +385 21 884 729. 18 huonetta.  
www.tragos.hr

T R O G I R
Trogir on yli 2000 vuotta vanha kaupunki Adrianmeren rannalla. Kaupungin perustivat kreikkalaiset. Trogi-
rin suorakulmainen asemakaava sai alkunsa hellenistisellä kaudella, jolloin paikalliset hallitsijat koristelivat 
vuoroittain sitä poikkeuksellisilla julkisilla rakennuksilla, asuinrakennuksilla ja linnakkeilla. Trogirin kauniit 
romaanityyliset kirkot täydentävät omaperäisiä renessanssi- ja barokkirakennuksia. Mutkittelevat kadut 
sekoittavat helposti suuntavaiston ja tämä oli myös tarkoituksenmukaista. Vihollisten oli hankala suunnistaa 
kaupungin sokkeloisilla kujilla. Kaupungin tärkein rakennus on Trogirin katedraali ja varsinkin sen länsipor-
taali, joka on taitelija Radovanin mestariteos ja Kroatian tärkein romaanis-goottilaisen taiteen esimerkki. 
Kaupungissa on kaksi porttia, jotka suljettiin aina öisin. Rannalla 
sijaitsevaa venetsialaislinnoitusta käytetään nykyään kesäaikaisin 
kulttuuritapahtumiin kuten konsertteihin ja näytelmiin. 

Kaupungin symboli on Kairos-monumentti, kreikkalainen onnenju-
mala 200-luvulta eKr. Jos haluaa saada onnea, pitää ottaa Kairok-
sen otsatukasta kiinni. Kairos onkin tuonut Trogiriin onnen.

Trogirin lempinimi on Pikku-Venetsia, sillä vanha kaupunki 
sijaitsee saarella ja siellä on paljon venetsialaista rakentamista. 
Trogirissa on ollut monessa paikassa siivekkäitä leijonia, jotka ovat 
Venetsian tunnusmerkkejä. Mussolinin tultua valtaan trogirilaiset 
tuhosivat leijonapatsaat, sillä eivät halunneet olla missään yhtey-
dessä silloiseen Italiaan. Vain yksi leijonapatsas on jäljellä. 

Trogirissa on ollut 33 kirkkoa ja niistä on jäljellä 10. Osa meistä saikin herätä joka aamu tai aamuyö kirkon-
kellojen soittoon. 

Trogirin historiallinen keskusta kuuluu Unescon maailmanperintölistalle mm. sen hyvän kaupunkimaisen 
jatkuvuuden esimerkin vuoksi. Trogir on koko Keski-Euroopan parhaiten säilynyt romaanis–goottilainen 
rakennusryhmittymä. Kaupungin muurein ympäröity keskiaikainen keskusta käsittää linnan sekä asumusten 
ja palatsien sarjan romaaniselta, goottilaiselta, renessanssin ja barokin aikakausilta.

K a u p u n g i n  t u n n u s  ” J o s  s a a t  m a h d o l l i s u u d e n ,  t a r t u  h e t k e e n ”
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Päivän ohjelma: 

Keskiviikkona tutustuimme läheiseen Šibenikin kaupunkiin. Paikallisoppaan kanssa kiersimme keskiaikaisen 
kaupungin kapeita katuja ja tutustuimme kaupungin historiaan. Kuulimme myös miten muutaman vuosi-
kymmenen takainen sota näkyy kaupungissa. Iltapäivällä tutustuimme KRKAn kansallispuistoon. Krka on 2. 
suosituin kansallispuisto Plitvicen kansallispuiston jälkeen. Vierailijoita siellä käy vuodessa yli 700 000, joista 
vain reilu 10 % on kroatialaisia. Kuulimme myös mielenkiintoisen faktan Kroatiasta, heillä on 37% maa-alasta 
ja 16 % vesistöistä Natura 2000-aluetta. Tässä täytyy tietenkin muistaa, että Kroatialla on laajat harvaan 
asutut vuoristoalueet. 

Š I B E N I K
Šibenikin seutu kuuluu Pohjois-Dalmatiaan. Pohjois-Dalmatia on laaja alue, joka jakautuu kahteen seutuun, 
joista toinen osa on Zadarin seudun Pohjois-Dalmatia. 

Šibenik on satamakaupunki Krkajoen suistossa. Siellä kaksi niemimaata kohtaa ja kapea kanava yhdistää me-
reen. Kanava on luonnollinen ja jääkauden aikana syntynyt. Ottomaanien aikana kanavalla oli rautaketju, jol-
la estettiin ottomaanien merihyökkäykset. Šibenikin 
kaupunkia ympäröi muutama linnoitus. Tunnetuin 
niistä on 70-metrin korkeudella kohoava Pyhän 
Mikaelin linnoitus, joka on rakennettu 1400-1600-lu-
vulla. Kaupungin linnoitukset rakennettiin myös 
ottomaanien hyökkäyksiä vastaan. Kaupunki torjui 
hyökkäykset ja tähän on kaksi tarinaa; toisen mukaan 
hyökkäyksen aikaan satoi koko ajan ja ottomaanien 
ruuti kastui, toisen tarinan mukaan oli sanonta: pitää 
seurata Šibenikin tyttöjä ja bora-tuulta. Šibenikin 
miehet pukeutuivat tytöiksi ja ottomaanit heittivät 
aseet pois ja tulivat ”tyttöjen” luo. 

Šibenikin kaupunki on paljon nuorempi kuin Poh-
jois-Dalmatian toinen iso kaupunki Zadar: Šibenik 
mainitaan niinkin myöhään kuin vasta 1000-luvulla. 
Kaupungin ensimmäisiä elinkeinoja oli merirosvous. 
Šibenik kukoisti renessanssiaikana ja oli yksi Kroati-
an renessanssikeskuksista. 1400-luvulta lähtien se 
on ollut venetsialainen kaupunki. Näihin aikoihin, 
1400-luvulla, rakennettiin kaupungin tärkein nähtä-
vyys: Pyhän Jaakon katedraali. Katedraalia rakennet-
tiin vuosina 1431-1535. Tällöin tapahtui merkittäviä 
muutoksia monumenttitaiteessa Pohjois-Italian, 
Dalmatian ja Toscanan alueilla. Katedraali on kolmen 
eri suunnittelijamestarin käsialaa, ja sen rakenteissa 
on nähtävissä tyylikausien kehittyminen. Katedraali 
on nykyisin Unescon kulttuuriperintölistalla. Kated-
raalissa on kolme erikoista tälle kirkolle ominaista 

Aateliston pylväät. Mitä korkeampi pylväs, sen 
arvovaltaisempi perhe.

Myös Šibenikin oppaamme Andreas Dujmovic 
puhui erittäin selkeää englantia. 



14 15

tunnusmerkkiä: portaali, rosetti ja päät. Päitä on 88 ja 
niistä puolet ihmisiä, puolet eläimiä. Ihmispäistä kaikki 
esittävät miehiä paitsi yksi, joka oli luultavasti rakenta-
jan tytär. 

1600-luvulla kaupunkia kohtasi rutto. Kolmen viikon 
ruttoepidemian seurauksena kaupungin 12 000 asuk-
kaasta oli elossa vain 500. 

1895 KRKAn putouksiin rakennettiin voimalaitos. Se on 
maailman toiseksi vanhin ja avattiin käyttöön vain 2 päivää myöhemmin kuin Niagaran voimalaitos. Šibenik 
oli maailman 1. vaihtovirrallinen kaupunki. 

Vuosien 1991-1995 sodan, eli Kroatian vapaussodan ensimmäisen hyökkäyksen kohde oli Šibenikin kated-
raalin kupoli. Kupoliin ei osuttu mutta muualle katedraaliin kyllä. Unescon korjausohjeen mukaisesti korjat-
tujen kohtien on erotuttava vanhasta. Siksi katedraalissa on nykyään valkoisempia kiviä muiden joukossa. 

Nykyisin kaupungissa on n. 35 000 asukasta. Työttömyysaste on kova 20-20%. Alle 25 vuotiaista nuorista 
jopa 65% on työttömiä. Keskituloansio on nettona 700€ ja Kroatiassa on tasaveroprosentti. Useimmat talot 
ovat yksityisomistuksessa. Koko perhe, isovanhemmat, vanhemmat ja lapset asuvat samassa talossa. Miniä 
muuttaa anoppilaan. Tontit ovat kalliita ja asuntojen neliöhinta on n. 1000€, kaupungissa kalliimpaa. 95% 
kroatialaisista on katolilaisia. 
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K R K A
Krka-joen kansallispuisto on karsti-ilmiön erikoinen taideteos, joka tarjoaa omalla vehreydellään sopivaa 
vastapainoa kivelle ja auringolle. 

Krkan kansallispuisto on toiseksi suosituin heti Plitvicen kansallispuisto jälkeen. Krkan kansallispuisto on siitä 
houkuttelevampi vierailukohde, että Plitvicestä poiketen Krkan vesiputouksella pääsee uimaan. 

Alueella voi seurata kirkasta Krka-joen juoksua kanjoneja pitkin sekä ihailla 7 vesiputouksen voimaa. Pitkin 
jokea ja vesiputouksien yläpuolelle sijoittuvat vesimyllyt, ja kanjonien yläpuolella on linnoitusten raunioita 
sekä maalauksellinen Čikola-joki. Päänähtävyydet ovat vesiputousalue Skradinski Buk ja vesiputous Roški 
Slap. Visovac-järven keskellä sijaitsee pieni saari, ja saaren idyllisen puistotien päädyssä löytyy fransiskaa-
niluostari, jolla on pitkä historia. Kansallispuistossa sijaitsee myös toinenkin luostari: ortodoksiluostari Krka 
-Arhanđelovac. Krkan jokisuistossa, 23,5 km pitkässä Prukljan järvessä, on runsaasti simpukoita sekä make-
an ja suolaisen veden kaloja. Kansallispuisto on myös arvokas Euroopan ornitologinen alue. Siellä on edus-
tettuna 222 lintulajia. Hiljainen joki ja järvet ovat ihanteellisia kanootti- ja kajakkiretkille, mutta sitä varten 
täytyy hakea erillinen lupa. 4-5-% Krkan kansallispuiston alueesta on auki vierailijoille.

Heinä-elokuun aikana alueella vierailee 500 000 turis-
tia, koko vuonna vierailijoita käy noin 700 000. 85-90% 
kävijöistä on ulkomaalaisia. Alueen kunnossapito vaatii 
paljon luonnonsuojelutyötä. Kansallispuistossa onkin 
130 työntekijää ympäri vuoden ja 260 kesäsesonkina. 
Työntekijät asuvat alueella tai lähiseudulla. Pääsymaksu 
mahdollistaa tutkimuksen ja luonnonsuojelutyön sekä 
reitistöjen kehittämisen. Pääsymaksu on pieni, meiltä 
maksoi 90 kunaa eli vajaa 12 euroa ja paikallisilta vielä 
vähemmän. Valtiolta ei tule paljon tukea, sillä Kroatian 
talous ei ole hyvä. 

Lapset ovat kansallispuistolle tärkeä kohderyhmä ja he 
tekevät työpajoja päiväkotien ja ala-asteiden kanssa. 

Paikallisilla on mielikuva, että kansallispuiston alueella 
on kaikki kiellettyä, tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. 
Paikallisten ideat puiston kehittämisestä ovat erittäin 
tervetulleita. 

Kroatiassa Natura 2000 verkosto ei ole vielä täysin 
toiminnassa. Kroatiahan liittyi EU:hun vasta 1.7.1013. 
Nyt maassa on 100 Natura-kohdetta, jotka kattavat 37% 
maa-alasta ja 16% vesistöistä. 2 kunnan alueella, joista 
toinen on Šibenik, on 50% maa-alasta Natura-aluetta. 
Natura onkin luonnonpuistojen tulevaisuuden haastavin 
tehtävä. 

Vierailijat pääsevät kiertämään kahta lenkkiä. Toinen on 
pituudeltaan n. 2,5 km ja se kulkee lähes koko matkalta 
leveitä pitkospuupolkuja pitkin. Toinen pidempi vaellus-
lenkki kiertää kaikki kansallispuiston 7 vesiputousta. 

Lyhyen lenkin varrella oli hyvin opasteita, jotka kertoivat 
alueen luonnosta. 
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Päivän ohjelma: 

Torstaina tutustuimme Kroatian kulttuurihistoriaan ja perinteisiin. 

E T N O L A N D  P A K O V O  S E L O
Ajoimme Krka:n kansallispuiston naapurissa sijaitsevaan Etnoland Pakovo 
seloon, jossa on rakennettu turismikohteeksi perinteinen dalmatialainen 
talo ja pihapiiri. Täällä perehdyimme Dalmatian perinneruokiin, histo-
riaan ja tapoihin. Saimme kuulla yrityksen toimintaperiaatteista, mark-
kinoinnista sekä yhteistyöstä muiden yritysten kanssa. Paikan omistaja 
johdatti meidät läpi tarinallistetun kierroksen, jossa kerrottiin dalmatia-
laisesta perheestä, asumisesta, sosiaalisesta elämästä ja tietenkin ruoas-
ta. Tämän jälkeen oli ruokailu. Vierailun lopuksi saimme haastatella omis-
tajaa. Hän kertoi EU:n vaikutuksia yrityksensä toimintaa, mm. eläimiä ei 
ole saanut EU:hun liittymisen jälkeen tilalla pitää.  Etnoland Pakovo selo 
on valittu Kroatian vuoden 2013 matkailukohteeksi.

Joško Lokas perusti isoisänsä synnyinseudulle teemapuiston, Etnoland 
Dalmatin seitsemisen vuotta sitten. Joško on syntynyt, opiskellut ja toi-
minut yrittäjänä Saksassa. Muutettuaan vanhempiensa kotimaahan hän 
sai usein vieraakseen kansainvälisiä tuttaviaan, jotka halusivat tutustua 
kroatialaiseen kulttuuriin. Kun kohteita, joissa lyhyessä ajassa ja yhdessä 
paikassa kerrottaisiin kroatialaisista perinteistä, ei ollut, Joško sai idean 
ryhtyä rakentamaan sellaista Pakovo Seloon.

Etnolandissa opastettu kierros johdattaa kävijän arkipäiväisen elämän osa-alueesta toiseen. Aidossa dalma-
tialaisessa kivitalossa, jonka kattokin on ladottu paikallisesta kivestä, on useampi huone, jotka on sisustettu 
entisajan esinein ja perinnetekstiilein. On huone nukkumista varten, ruokahuone, jossa syötiin ja tehtiin 
puhdetöitä, savusta mustaksi piintynyt keittiö, jossa ruuan valmistumista odotellessa seurusteltiin, viinikel-
lari ja ullakko, jossa liha kypsyivät talvikuukaudet. Alueella on lisäksi käsityöläispajoja, puima-alue (hevos-
kierto) perinteisten työmenetelmien esittelyyn ja sadonkorjuujuhlaan, puutarha, amfiteatteri sekä ravintola. 
Ennen Kroatian EU:hun liittymistä oli myös tuotantoeläimiä. Eläväksi museon esineet ja tilat saa mielenkiin-
toinen opastus ja kerrotut tarinat.

Turistiryhmien lisäksi Etnolandissa käy paljon vierailijoita yrityksistä pitämässä erilaisia kokouksia ja koulu-
tuksia. Teemapuistoon voi tilata ohjelmaa koko päiväksi. Etnolandissa työskentelee seitsemän kokopäiväistä 
työntekijää ja runsaasti osa-aikaisia. Viime vuonna teemapuistoon tutustui 25 000 kävijää ja se sai Kroatian 
turismiministeriön myöntämän palkinnon. Paikka on rakennettu turisteille, talo on museo mutta sisätilat 
eivät ole autenttiset. Paikan onkin tarkoitus esitellä etnistä taustaa ja tapoja. Paikka kehittyy koko ajan, seu-
raavana on vuorossa lasten leikkipaikka. 

KONOBA

Viinikellari, konoba, oli dal-
matialaisen maalaismiehen 
mieluisin paikka. Sinne hän 
kutsui ystävänsä nautti-
maan talonsa herkuista. 
Avaimet konobaan roik-
kuivat isännän vyötäisillä. 
Jos Kroatiassa ravintolan 
nimessä on KONOBA, sen 
tulisi muistuttaa kellaria ja 
tarjoilla perinteisiä paikal-
lisia ruokia. Eli konoban 
pitäisi olla merkki laadusta. 

Isäntä toivotti meidät portilla 
tervetulleiksi perinteiseen tapaan. 
Siitä lähdettiin elämysmatkalle 
dalmatialaiseen elämään. Etnoland 
Pakovo Selossa oli kaikki yksityis-
kohdatkin mietitty tarkkaan. 
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Päivän ohjelma: 

Perjantaina tutustuimme Kroatialle tärkeään matkailun muotoon, kalastus- ja veneilymatkailuun. Ennen me-
relle lähtöä saimme kuulla Trogirin kaupungin matkailutoimiston edustajalta turismista ja miten matkailua 
on kehitetty Trogirissa. Tämän jälkeen lähdimme veneellä Trogirin satamasta kohti Soltan saarta. Retkemme 
oli tarkoitus kestää noin kolme tuntia mutta matkalla viivyttiin lopulta yli viisi tuntia. Merellä ollessa saimme 
nauttia kiireettömästä tunnelmasta, yksinkertaisesta mutta maukkaasta kala-ateriasta sekä osa ryhmäläisistä 
pulahti kirkkaaseen, turkoosina välkehtivään Adrianmereen. 

T I E T O A  T R O G I R I N  M A T K A I L U S T A
Trogirin kaupungin turismitoimistossa työskentelee 8 työntekijää. Kaupungin tuloista vain 8% tulee turismis-
ta. Tämä on kuitenkin suuri prosenttimäärä verrattuna Kroatian muihin kaupunkeihin. EU:lta he odottavat, 
että saisivat keinoja säilyttää Trogirin perinne ja neuvoja kaupungin kehittämiseen. Kaupunki markkinoi 
itseään kansallisen matkailustrategian mukaan sekä he järjestävät kyselyjä. Nyt he markkinoivat kaupunkia 
ja seutua auringon ja meren maana. Kroatia on vielä vieras maa valtaosalle turisteista ja harva tietää, että 
Kroatiassa on vielä joulukuussakin lämmintä. Parhaan sesongin ulkopuolelle yritetään nyt saada matkailijoi-
ta. Lisää markkinointia kaivattaisiin. Trogirista löytyy jo markkinointimateriaalia mutta lähiympäristöstä ei 
aineistoa ole. Vesistöjäkään ei ole hyödynnetty lukuun ottamatta Krka-jokea. 

Trogirissa vietetään kesäkuun alussa keskiaikapäiviä, jolloin vanha kaupunki täyttyy keskiaikaisista ruois-
ta, perinteisistä käsitöistä ja ihmiset pukeutuvat teeman mukaisesti. Reitistöjä on lähiseudulla olemassa, 
erityisesti venematkat saarille on suosittuja. Splitin ja Trogirin edustan saarille on rakennettu vaellusreittejä. 
Vuorilla on myös joitain opastettuja reittejä. Matkatoimistot ohjaavat tunnettuihin kohteisiin, kuten Krka ja 
Hvarin saari. Ympäristöä ei vielä markkinoida. Paikalliset eivät tee yhteistyötä, se kaatuu usein paikallispoli-
tiikkaan. 

Norjalaiset ja ruotsalaiset ovat jo löytäneet Kroatian, suomalaisten määrä on nousussa. Kysyimme lopuk-
si sotahistorian hyödyntämisestä matkailussa. Sota-alueet eivät kuulemma ole vielä turvallisia, siellä on 
raivaamattomia miinoja. Dubrovnikissa on sotamuseo mutta muuten sota-aika on liian lähellä, sitä ei haluta 
muistella. 

M E R E L L E
Alukseen astuimme n. klo 9.30. Aluksen omistaja ja 
matkailuyrittäjä esitteli toimintaansa. Hän kertoi jär-
jestävänsä erilaisia veneretkiä ja myös vuokraavansa 
veneitä erilaiseen omatoimikäyttöön. Lisäksi hän 
vuokraa huoneistoja matkailijoille. Hänen kauttaan 
voi varata myös kalastusmatkoja, joista vastaavat 
erilliset kalastusmatkailuyrittäjät. Hänen mukaansa 
Kroatian luontomatkailu on nousussa ja näkymät 
sillä alalla vähintäänkin kohtuulliset. Pääosa matkai-
lijoista tulee muualta Euroopasta. Suomalaiset ovat 
vastikään alkaneet löytää Kroatian matkailukohtee-
na.

Oppaanamme retkellä oli Xenja. Hän kertoi meille 
paikallisesta  meri- ja kalastusmatkailusta. 



24 25

Seuraavassa pääkohdat keskustelustamme Xenjan kanssa:

• Kroatia sijaitsee Adrianmeren rannalla ja sen vedet ovat kalaisat.

• Kalastaus on luvanvaraista. Lupia saa paikallisesta kalastajakerhosta, satamakonttorista, joistakin matka-
toimistoissa, tai internetistä. 

• Kalastuksen kohteina ovat onkiretkillä tyypilliset Välimeren kalalajit, pääasiallisesti bassit, napsijat ja 
muut ahvenkalat sekä keltit, nokkahauki, sillikalat, mullot ja barbit. Uistelu- tai drifting-retkillä tavoitel-
laan tonnikaloja, doradoja, miekkakaloja ja muita suuria petokaloja. Uisteluretkillä saalisvarmuus on 
kohtalainen, mutta onkiretkillä erittäin hyvä.

• Joitakin kalalajeja ei saa kalastaa ilman erityis-
lupaa, joka on kalliimpi kuin tavallinen lupa. 
Niitä ovat ainakin tonnikalat, miekkakalat ja 
marliinit.

• Kalastusmatkailu on Kroatiassa suhteellisen 
edullista muuhun Välimereen nähden. On-
kiretki isomman ryhmän mukana maksaa 
40-80 € ja retki kestää 3-8 tuntia. Onkiretkelle 
pääsee suuremmista kaupungeista ja matkai-
lukohteista kävelemällä aamulla satamaan ja 
kysymällä, sopiiko kyytiin. Välineet saa yleen-
sä miehistöltä. Uistelu- ja Drifting-retket, eli 
ns.big-gamefishing-retket kannattaa varata 
varsinkin sesongin aikaan jo matkaa varatessa. 
Niiden hinnat vaihtelevat 300 ja 1000 euron 
välillä. Hintaan sisältyy yleensä veneen vuokra 
ja kipparin ja apumiehen palkka sekä ruuat ja 
juomat. Veneisiin otetaan yleensä 1-6 henkeä, 
mutta käytännöt vaihtelevat palvelun tarjo-
ajasta riippuen.

• Veneen vuokraus on suosittu matkailumuoto 
Kroatiassa. Ulkomaisilta veneen vuokraajil-
ta vaaditaan ns. kansainvälinen huviveneen 
kuljettajan pätevyyskirja tai vastaava. Muuten 
veneen mukaan on palkattava paikallinen 
kuljettaja.

 

Adrianmeren puhtaimmat ja kirkkaimmat vedet 
tarjoavat huikeat mahdollisuudet sukellusharras-
tukselle. Alueella on runsaasti erityyppisiä sukel-
luskohteita luolista korallijyrkänteisiin. Kroatiassa 
on myös kohtuullisen edullisia sukelluskouluja. 

Matkallamme saimme informaation lisäksi nauttia 
myös maittavasta kalalounaasta. Kala oli makrillia 
ja viini hyvää paikallista laatua.  Halukkaat pääsivät 
myös uimaan ja snorklaamaan.

Matkaa leimasi kaiken kaikkiaan kiireettömyys ja 
rentous. Matkan kestoksi oli sovittu kolme tuntia, 
mutta koska ryhmä viihtyi, eikä kenelläkään ollut 
kiirettä, venähtikin aika viiteen tuntiin. Hyvä näin, 
rentoutuminen teki kaikille hyvää.

Retki päättyi n. klo 14.30.
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M I T Ä  K O T I I N  V I E M I S I K S I
Kroatian sota-aika on vielä tuoreessa muistissa ja turistit ovat vasta viime vuosina löytäneet Kroatian. Heillä 
on kuitenkin paljon toimivia käytäntöjä, joita kannattaa hyödyntää myös meidän kylissä. 

• Kiireettömyyden aisti monin paikoin mutta varsinkin veneretkellä. Meillä on Päijänne, Vesijärvi, Kymen-
virta ja Vuorenkylän kallioiset erämaajärvet, vesistöjä on siis hyödynnettävissä. 

• Tarinat ja niiden hyödyntäminen matkailussa. Kuulimme kaikilla opastetuilla kierroksilla faktojen lisäksi 
mielenkiintoisia tarinoita ja yksityiskohtia. Erityisesti Etnoland Pakovo selossa oli tarinallistaminen ja 
draaman kaari viety läpi koko yrityksen.  

• Opasteet ja reittien rakenteet on huomioitu hyvin Dalmatian matkailukohteissa. Krka:n kansallispuistos-
sa oli mietitty esteetöntä liikkumista. Kaikissa tutustumiskohteissa oli hyödynnetty QR-koodeja ja niiden 
tuomaa lisäinformaatiota. 

• Yksinkertainen mutta hyvä ruoka. Paikallisuus kunniaan. Söimme usealla ruokailulla kalaa, joka tuotiin 
kokonaisena lautaselle. Yksinkertaista ruokaa mutta jäi varmasti jokaisen mieleen. 

• Paljon yksityisiä hotelleja ja bed&breakfast -majoitusta. Yksilöllistä ja persoonallista majoittumista. 

L A U A N T A I  2 8 . 9 . 2 0 1 3

Lauantai-aamuna lähdimme kukonlaulun aikaan kohti Splitiä ja lentokenttää. 

Koneemme lähti klo 09:15 paikallista aikaa kohti Helsinkiä. Perille saavuimme 13:20 Suomen aikaa. 




