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Se & gJøre
Dubrovnik ligger sør i kroatia og anses for å være 
en av verdens vakreste byer. Byen har to ansikter – 
den gamle delen, Stari grad, som er tatt opp på fns 
verdensarvliste, og den nyere bebyggelsen. Byen er 
ikke stor, det bor bare godt og vel 50 000 her, men 
gjestene er mange. hver sommer går en stor kultur-
festival av stabelen, da kan du glede deg over teater, 
dans, musikk og happenings. i tillegg til at du kan 
rusle omkring på marmorgater og torg fra middel-
alderen, spise og drikke godt og hygge deg, har du 
også kort vei til soling og bading. rundt Dubrovnik 
finnes det flere herlige strender. og hvorfor ikke ta en 
tur ut til en liten øy?

Gamlebyen i Dubrovnik 
er bort imot 1300 år og 
omgis av en mur. Innenfor 
denne finner man Stradun 
(Placa), en gate i skin-
nende marmor. Torg, vakre 
hus, gater og smug gjør 
Dubrovnik til en bedårende 
middelalderby å forelske 
seg i. Innenfor murene er 
det ingen biler, men masse 
mennesker og opplevelser. 
At kulturen spiller en viktig 
rolle, merkes fremfor alt 
under sommerfestivalen, 
men også resten av året 
kan Dubrovnik rose seg av 
å tilby kultur av høy klasse.

Her har det bodd folk helt 
siden 600-tallet. Dubrov-
nik, som også er blitt kalt 
Ragusa gjennom historien, 
har hatt mange herrer, og 
vært under venetiansk, tyr-
kisk, osmansk og øster-
riksk herredømme. 

I dag er Dubrovnik en 
av Kroatias mest besøkte 
steder. Byen har en mange 
historisk interessante – og 
vakre – plasser. Å rusle 
gjennom gamlebyen, drikke 
kaffe på en bar og se ut 
over Adriaterhavet er en 
lise for sjelen.Utenfor byk-
jernen brer det moderne 

Dubrovnik seg utover. 
Bydelene Lapad og Babin 
Kuk ligger ved siden av 
hverandre på en halvøy. 
Mellom disse og gamle-
byen går det busser, mens 
spaserturen tar 20 minut-
ter. Her ligger de fleste 
hotellene, og det er godt 
med butikker, restauran-
ter og natteliv. Og så er det 
strendene da, med sol og 
salt hav. 

StraDun og Muren
Stradun, eller Placa, som 
den også kalles, er Dubrov-
niks paradegate i ren 
marmor og et must for alle 
besøkende. Den går fra 
byporten Pile til Klokketårnet.
Det andre ”mustet” er 
muren, som man kan spa-
sere rundt byen på. Muren 
er nesten to kilometer 
lang og opp til seks meter 
bred, og ble oppført på 

 DuBrovnik kan 
Du BeSøke året 
runDt. SoMMeren 
og SoMMerfeSti-
valen kan lokke, 
Men ogSå reSten 
av året har Byen 
en helt SpeSiell 
SJarM. 

Dubrovnik kan du besøke 
året rundt. Sommeren og 
sommerfestivalen kan 
lokke, men også resten av 
året har byen en helt spe-
siell sjarm. Prisene er også 
lavere da – om sommeren 
er hotellene generelt sett 
dyrere, iblant til og med 
mye dyrere.

1400-tallet for å beskytte 
Dubrovnik mot de mange 
fiendene. Den er forbundet 
med fort og tårn, og utsik-
ten er helt spesiell.
Adresse: Entré til muren 
finnes i begge ender av 
Stradun
Pris: 15 kuna for voksne, 5 
kuna for barn

i, veD og unDer 
vannet
Man finner strender rundt 
hele Dubrovnik. Det går 
også turer til øyene like 
utenfor byen. På Lokrum 
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kan du nyte både strender, et 
slott, et kloster og en nasjo-
nalpark, inklusiv en bota-
nisk hage fylt med interes-
sante planter.

Dubrovniks marina ligger 
noen kilometer fra sentrum, 
og er en av de fineste i 
Adriaterhavet. Hvis man 
vil kikke på luksusbåter, er 
dette en utmerket plass. 
Gå heller ikke glipp av den 
gamle havnen, Stara Luka, 
som er svært pittoresk.

Er du sugen på å dykke, 
er vannet omkring Dubrovnik 
svært dykkervennlig. Her er 
det interessante vrak, både 
gamle handelsfartøyer og 
en torpedobåt fra andre 
verdenskrig.
Pris: Båtturer finnes i alle 
prisklasser, en del arrange-
res som utflukter med mat. 
Prisene for å dykke varierer 
også, selve dykketillatelsen 
koster 100 kuna.

gaMMelt vann
Onofrios store fontene er 
både en hyllest til og en del 
 av vannledningssystemet 
som ble konstruert på 
midten av 1400-tallet. I dag 
er fontenen et populært 
møtested. Det finnes også 
en liten Onofrios-brønn, 
den ligger ved den andre 
enden av Stradun.

lapaD
Dette er en mer moderne 
verden, men bydelen er tri-
velig og avslappet. Her er 
det cyberunivers, kultur, 
liv og røre, tennisstadion 
samt barer, kafeer, puber 
og restauranter. Det er det 
flere populære rullesteins-
strender å boltre seg på.

Synagogen
Dubrovniks synagoge er 
den nest eldste, eller muli-
gens tredje eldste i hele 
Europa. Den benyttes 
fremdeles, og er vel verdt 
en titt.
Adresse: Žudioska ulica 5

trSteno BotaniSke 
hage
Nordvest for Dubrovnik 
ligger Trsteno, der fine 
Dubrovnik-familier har 
hatt sine sommerresiden-
ser siden 1600-tallet. En 
av dem var Ivan Gučetić, 
mannen som samlet  
plantene som i dag danner 
basis for denne renessan-
separken. Her finner man 
over 300 tresorter, en del 
bort imot 400 år gamle, et 
kapell, fontener og Neptun 
og hans nymfer. Det går 
flere busser til Trsteno fra 
busstasjonen i Lapad.
Pris: Organiserte turer fra 
cirka 120 kuna, reiser du 
på egen hånd, blir det ikke 
engang halvparten så mye.

Mat & Drikke/ 
reStauranter
i Dubrovnik spiser du godt, om sommeren ofte 
under åpen himmel. Basismenyen er middel-
havsmat, og nærheten til havet gjør fisk og  
skalldyr til en av hjørnesteinene. kjøttretter som 
pasticada og cevapcici er klassikere, liksom  
den lufttørkede skinken. Byen, med sin livlige 
fortid, er alltid blitt influert av resten av verden,  
og maten er intet unntak. her finner man både 
mer bastant mat som minner om kjøkkenet i 
nord-europa, og spennende krydder og smaker 
som fører smaksløkene i sørøstlig retning.



kafeer

i Dubrovnik finnes 
det en utpreget kafé-
kultur. Søk deg bort 
fra hovedgatene og 
turiststrøkene for å 
finne din egen favo-
ritt. i lapad er det tett 
mellom internettka-
feene, i gamlebyen 
dominerer de tradi-
sjonsrike etablisse-
mentene.

opera
I en trang, liten gate 
ligger denne perlen, der 
du kan få herlig bakverk 
til kaffen. Koselig og 
med tydelig lokalt preg.
Adresse: Od Puča 7B

graDS kavana
En ”kavana” er et kaffe-
hus, og slike finnes det 
mange i Dubrovnik. Nyt 
både kaffe og kake!
Adresse: Pred dvorom 1
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DunDo MaroJe
Som så mange andre 
ordentlig gode restauranter 
ligger denne i en sidegate 
til Stradun. Risotto, skalldyr 
og husets stek anbefales.
Adresse: Kovacka bb
Tlf. +385 (0)20-42 75 35 

reStaurant arka
Ligger midt i byen, rett ved 
kirken. Enorme porsjoner 
og fortreffelig lasagne. 
Adresse: Uz Jezuite bb

MoBy Dick 
En skjult perle i gamlebyen 
med trivelig personale som 
byr på husets drikk og ser-
verer gode kjøtt- og fiske-
retter. 
Adresse: Prijeko 20/a, Old 
City
Tlf. +385 (0)20-421 458

nautika
Også her er elegansen litt 
større, liksom prisene. Som 
navnet antyder, har man 
utsikt over havet. Fantas-
tisk mat.
Adresse: Brsalje 3
Tlf. +385 (0)20-442 573

konavoka
Trivelig familieeid restau-
rant i Lapad. Her kan man 
smake på det kroatiske 
kjøkkenet eller spise inter-
nasjonalt.
Adresse: Šetalište Kralja 
Zvonimira 38
Tlf. +385 (0)20-435 105 

kaMenica
 – verdens beste østers.
Billig, enkelt og utsøkt på 
denne umåtelig populære 
restauranten som sies å ha 
verdens beste østers fra 

øya Peljesac. Smak også 
på den svarte risottoen 
som er farget av blekket  
fra blekksprut. 
Adresse: Gunduliceva  
poljana 8 

konoBa MeDite-
rano
Kjempeporsjoner som 
dufter og smaker herlig. 
Her bør man spise fisk  
eller skalldyr.
Adresse: Androviceva bb
Tlf. +385 (0)20-323 214

i Dubrovnik kan du more deg døgnet rundt. når 
de siste klubbene stenger, begynner resten av 
byen å våkne til en ny dag. for den som ikke vil 
jakte på musikk, finnes det utallige barer som har 
åpent nesten like lenge.

arSenal
Et enormt lokale som byr på 
alt – mat, drikke, band, hap-
penings og dans. Stedet har 
gått fra å være litt alternativt 
til å bli veldig populært, men 
uten å endre interiøret. Hver 
kveld byr på sitt. 
Adresse: Pred Dvorom 1

Mirage
Her kan du sitte ute og 
hygge deg med en øl, en 
drink eller vanlig kaffe til sent 
på natten. Mirage ligger i 
nærheten av katedralen.
Adresse: Bunićeva poljana 3

Buza Bar 
Hit kommer du gjennom 
et hull i bymuren, der hvor 
muren løper parallelt med 
Ispod Mira. Baren klamrer 
seg fast i klippeveggen, og 
du kan også komme deg 
ned til sjøen.
Adresse: Ispod Mira

Barer & natteliv

trouBaDour harD 
Jazz cafe
Her sitter du behagelig, med 
katedralen rett foran nesen, 
og nyter jazz til langt inn i de 
små timer. Iblant spiller live-
band. Beliggen-heten gjør at 
prisene stiger litt. 
Adresse: Bunićeva  
poljana 2 

eaStWeSt
Et must for alle som vil se  
det nyrike og glamorøse  
Kroatia og eventuelt støte på 
en og annen lokal celebritet. 
Et vibrerende dansegolv med 
beachbar og restaurant. 
Adresse: Frana Supila bb

laBirint
Herlig nattklubb med både 
dans, en enorm terrasse, 
restaurant og kasino. Ta med 
det flotteste du har i garderoben 
hvis du har tenkt deg en tur hit.
Adresse: Sv Domenika 2
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Shopping
Dubrovniks paradegate Stradun er kantet med butikker, og her kan 
du finne nesten alt. Suvenirer, vesker, klær, sko, vakre smykker, 
håndverk ...

våG DeG inn i smugene 
og mindre gater, så finner 
du bedre priser og mer 
variert sortiment. Smĺ,  
morsomme butikker dukker 
opp pĺ hvert gatehj¸rne.  
I gamlebyen er det ogsĺ  
et marked, pĺ Gunduliăeva 
poljana. Dette er like mye 
atmosfżre som shopping. 
Ĺpent mandag til l¸rdag.
I Lapad, kanskje i hele 
byen, shopper man best 
i området rundt havnen 
Gruž. 

i hele lapaD vokser 
shoppingen, og flere  
nye butikker åpner hver 
måned.
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Boalternativer
er perfekt for en ettermid
dagsdrink. Gjestene tilbys 
også en privat strand en 
kort spasertur unna. 
Adresse: Od Puca 1 

granD vil a  
argentina
Grand vil a Argentina 
består dels av en hoved-
bygning, dels av omkring-
liggende bygninger. Eks-

hotel pucic palaceuS 
Et gammelt byhotell i hjer-
tet av byen i et hus fra 
1600-tallet. Hotel Pucic 
Palaceus er et femstjer-
ners boutiquehotell som er 
verdt hver krone med sin 
beliggenhet, fasade og inn-
redning. I tillegg til kafé og 
restaurant finns også en 
fortreffelig vinbar og en 
populær uteservering som 

klusivt, vakkert og elegant, 
med et utmerket personale.
Adresse: Put Frana Supila 14 
Tlf. +385 (0) 20- 44 0555
Pris: Fra 2100 kuna for et 
dobbeltrom

hotel lapaD
Bygget i tradisjonell stil, 
med en nyere og en eldre 
del. Hotellet har stor ter-
rasse med basseng, og 
utsikt mot havnen Gruž. 
Trivelig og gjestfritt.
Adresse: Lapadska obala 37 
Tlf. +385 (0)20-455 571
Dobbeltrom fra 450 kuna 

hotel aDriatic
Enkelt, men trivelig hotell, 
der det kan gå livlig for seg 
i høysesongen.
Adresse: Masarykov put 9
Tlf. +385 (0)20-433 520
Dobbeltrom: Fra 430 kuna

SuMratin 
Populært hotell med herlig 
hage og stor terrasse. 
Adresse: Kralja Zvonimira 31 
Tlf. +385 (0) 20-436 333 
Dobbeltrom fra 280 kuna  
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flyplaSSen
Flyplassen ligger cirka 20 
kilometer fra byen, herfra 
går det flybuss i tilknytning 
til alle innkommende fly. 
Det koster 30 kuna å reise 
inn til byen. Taxi finnes 
også, regn med cirka 150 
kuna.
Når du skal tilbake til fly-
plassen, går bussene 
fra busstasjonen, med 
avgangstider som matcher 
flyenes avgangstider.
Flyplassens hjemmeside 
finner du på: 
www.airport-dubrovnik.hr

lokaltrafikk
Hvis man ikke vil gå til 
fots mellom Lapad/Babin 
kuk og gamlebyen, går 
det busser hele tiden. Det 
koster 10 kuna hvis man 
kjøper billett på bussen, 7 
hvis man kjøper billett på 
forhånd i en av de mange 
kioskene. Det går mange 
busser til flere interessante 
plasser i området. Disse 
går fra busstasjonen.

taxi
Byen har rikelig med taxier, 
og billigst er det å bestille i 
forveien. Fra byporten Pile 
koster det 50–70 kuna hvis 
du skal ut til Lapad/Babin kuk.
Tlf. +385 (0)98-725 769

poSt og internett
Hovedpostkontoret ligger 
på Put Republike 32. Inter-
nettkafeer finnes over hele 
byen, flest i Lapad, der 
visse deler alltid er oppko-
blet (bra for den som ikke 
kan la laptopen bli igjen 
hjemme).

fakta

antall  
innByggere
55 000

valuta
1 kuna består av 100 
lipa. 10 norske kroner 
gir deg omtrent 7 
kuna. Euro aksepteres 
nesten over alt.

åpningStiDer
Butikkene har åpent 
fra 08.00 på morgenen 
til 20.00 på kvelden, 
lørdager fram til 14.00 
eller 15.00. Mange 
holder åpent lenger 
om sommeren, og har 
også søndagsåpent. 

internett
www.tzdubrovnik.hr
www.i-reception.net
www.visitcroatia.nu

aviSer
Dubrovački Vjesnik 
Dubrovački list
Globus

greit å vite 

kart

lege og tannlege
Trenger du ambulanse, 
ring 112. Akutt hjelp kan 
fås på sykehuset på Roka 
Mišetica b.b. 

apotek
Finnes blant annet på 
Gruška obala, og har åpent 
08.00–20.00. 
Tlf. +385 (0)20-418 990

telefon
Landskoden for Kroatia: 
+385
Dubrovnik: (0)20. 

elektriSitet
220 V, 50 Hz.

nøDnuMMer
Slå 112 fra hvilken som 
helst telefon i alle slags 
nødsituasjoner

turiStByrå
Ligger midt på paradega-
ten Placa, tlf. + 385 (0) 20 
426 354
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