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Se & gJøRe
Det beste fra italia møter kroatisk gjestfrihet og 
åpenhet: pula, havnebyen ved det isblå Adriater-
havet, har alltid vært omsvermet av besøkende.

AMfITeATeReT
Du kommer ikke utenom, 
og hvorfor skulle du det? 
Pulas mest berømte attrak-
sjon er uten tvil amfitea-
teret, bygget i samme 
periode som Colosseum i 
Roma. Konserter, festiva-
ler, og ren og skjær histo-
risk nytelse.
Telefon: +385 52 219 028 
Pris: Voksne 30 kuna. Stu-
denter og barn 15 kuna.
Adresse: Istarska ulica

dette imponerende bygg-
verket i Forum midt i byen. 
Har blant annet en samling 
vakre skulpturer.
Pris: Voksne 8 kuna. Stu-
denter og barn 4 kuna
Adresse: I sørenden av 
Sergijevaca ulica, ved 
havnen

øyTuR
Nasjonalparken Brijuni 
ligger spredd over øyer 6 
kilometer fra kysten. Dyre-
liv, utstillinger, arkitektur 

SeRgIuS-Buen
Triumfbuen ble reist 
mellom år 27 og år 29 f.Kr., 
for å hedre den mektige 
Sergii-familien. I dag er 
den en vakker kulisse for 
opptredener og folkeliv på 
torget like ved.
Adresse: Lengst nord i  
Sergijevaca ulica

AuguSTuS- 
TeMpeleT
Viet til Augustus, den første 
romerske keiseren, ligger 

Er dEt dE fantastiske 
romerske byggverkene du 
har kommet for å se? For å 
smake på trøflene? Har du 
kommet for å reise ut til de 
bortgjemte øyene, til under-
vannshulene, til sandstran-
den? Befolkningen i Pula 
bryr seg ikke. De tar godt 
imot deg uansett, vant til 
gjester som de er. 
Dandert på og under de 
sju åsene (Kaštel, Zaro, 
Arena, Sv. Martin, Opatija 
sv. Mihovila, Mondipola, og 
Pra Grande), ligger en by 
som gjennom tidene har 
hatt et vell av herskere. 
Mest synlig er fremdeles 
romerne, som slo seg ned 
her i det første århundre 
f.Kr. Men også venetia-
nerne har åpenbart hatt 
sine fingrer med i spillet, og 
nærheten til Italia har Pula 
alltid beholdt, ikke bare 
geografisk. På en rusletur 
vil du oppleve at det veks-

les lynkjapt mellom kroa-
tisk og italiensk i gatene, 
og luktene, smakene, til og 
med vinen har et umiskjen-
nelig preg av Italia. Bare 
med en helt egen, kroatisk 
vri.

Pula er i dag levende his-
torie, ikke bare døde byg-
ninger. Nye direktefly fra 
flere europeiske destinasjo-
ner har satt full fart i byen 
som reisemål. Her brukes 
det ærverdige amfiteateret 
til utekonserter og film, og 
byen har utviklet et forbau-
sende internasjonalt preg. 
På vei til en av de utallige 
kaféene snubler du kanskje 
over en ungarsk-østerriksk 
villa, spor fra enda en av 
herskerne her. Er du ute 
etter mer liv og røre, setter 
du kursen ut mot Verudela-
halvøya, som er fylt av 
barer, hoteller, strender og 
moro.

og et uslåelig vakkert land-
skap. Hit går det mange 
guidede turer med båt, 
spør på reisebyråer hvis 
ikke turselgerne finner deg 
først.

STRenDeR
Selvfølgelig har du kommet 
hit for å bade og slikke sol 
også. De ulike strendene 
stiger og synker i populari-
tet; Brioni, Ambrela, og His-
tria har såkalt Blue Flag-
status basert på vannkva-
litet og andre kriterier. På 
Verudela er det mange å 
velge mellom.

ARheološKI MuzeJ 
ISTRe 
Det arkeologiske museet er 
vel verdt et besøk, med sitt 
utvalg av spennende gjen-
stander fra Pulas innholds-
rike og turbulente historie.
Pris: Voksne 20 kuna. 
Barn/studenter halv pris.
Adresse: Carrarina ulica 3
Telefon: +385 052 218 603
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MAT & DRIKKe
ReSTAuRAnTeR
Kroatia er stedet for å oppleve havets delikatesser 
til en rimelig pris. Adriaterhavet er rent, rikt på liv og 
kroatene legger sin stolthet i å presentere råvarene for 
deg på best mulig måte. I Istria-regionen er kjøkkenet 
i tillegg inspirert av det italienske, en innflytelse som 
gjør at noen av Kroatias aller beste restauranter ligger 
akkurat her. Deilige skinker og olivenolje er favoritter, 
akkurat som i nabolandet. lokale spesialiteter finnes 
det også rikelig av – her finnes for eksempel store 
forekomster av hvite og svarte trøfler.

KAfeeR

enIgMA CAfe
Har du behov for å 
slenge av gårde en 
epost til venner og 
kjente, er dette et alter-
nativ i sentrum. Nett-
kafe med aircondition, 
et velkomment avbrekk 
fra hete gater.
Adresse: Kandlerova 19 
Telefon: +385 52 381 
615 
www.enigma-cafe.com

gAleRIJA CvAJ-
neR 
Kunst i jugendstil 
preger denne elegante 
kafeen i Forum, et sted 
som for øvrig har flere 
andre kafeer. Gale-
rija Cvajner kan av 
og til også by på kul-
turinnslag, blant annet 
poesiopplesninger og 
utstillinger.
Adresse: Forum 2
Telefon: +385 52 216 
502 

fISh AnD ChIpS 
foggy
Ser man bort fra det litt 
slitne navnet, er dette et 
utmerket sted å kjøpe 
lunsj for dem som opere-
rer på stramt budsjett. Billig 
sjømat, chips og liknende 
til å ta med.
Adresse: Kandlerova Ulica 44 

BoRgheSe
Vi anbefaler å forsøke å få 
plass på terrassen, der kan 
du velge mellom tradisjo-
nell mat fra Istria-regionen, 
eller pizza og sjømat.
Adresse: Monte Paradiso 21
Telefon: +385 52 392 111
www.borghese.hr

fRA & KAT
Tar du turen til landsbyen 
Premantura, ca.10 kilome-
ter sør for Pula, finner du 
denne sjømatrestauranten 
som er kjent for sine ferske 
råvarer og store utvalg. 
Scampi og blåskjell fra 
Adriaterhavet er noe helt 
for seg selv.
Adresse: Premantura 42 
Telefon: +385 52 575 373

velA neRA
God sjømat til en høyst 
overkommelig pris gjør 
denne restauranten til en 
av de stabile favorittene i 
Pula. Flott utsikt over hav-
neområdet. Er stolt av vin-
listen sin, og kan bidra med 
gode tips om lokale viner. 
Adresse: Marina Veruda 
Pula - Pjescana uvala
Tlf. +385 52 219 209 
www.velanera.hr

vAlSABBIon
Prisbelønnet restaurant 
med sjømat i toppklassen, 
nokså anonymt beliggende 
ved havnen. Det kan være 
lurt å reservere bord. Ifølge 

restaurantguiden Gault-
Millaut var den blant top-
prestaurantene i Kroatia i 
2004 og 2005 – det er bare 
en av mange utmerkelser. 
Adresse: Pješcana uvala 26
Telefon: +385 52 218 033 
www.valsabbion.hr

MIlAn
Familiedrevet restaurant 
som har holdt det gående 
siden 1967, kjent for sin 
gode service. Et utvalg kon-
tinentale og lokale retter i et 
pent lokale. Er også et vel-
renommert hotell.
Adresse: Stoja 4
Telefon: +385 52 300 200 
www.milan1967.hr

 Ifølge ReSTAuRAnTguIDen gAulT-
MIllAuT vAR Den BlAnT ToppReSTAuRAn-
Tene I KRoATIA I 2004 og 2005 – DeT eR 
BARe en Av MAnge uTMeRKelSeR. 
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BAReR & nATTelIv
Sentrum av pula er preget av de mindre barene 
og kaféene, men det er alltid livlig rundt Amfitea-
teret på kveldstid, der man kan spasere, spise og 
slappe av. Kandlerova ulica har mange trivelige 
barer, men de stenger relativt tidlig. vil du leve ut 
natten litt lenger, må du litt utenfor det tetteste sen-
trum, der de større diskotekene ligger - det er der 
det virkelig svinger ut i de små timer. Aktiviteten 
varierer etter årstidene.

halvøya, som også har et 
utvalg av andre utesteder.
Adresse: Verudela 
Telefon: +385 52 590 000 

ARuBA CluB
Partysted med events, dis-
kotek, bar og klubbkonsep-
ter over en lav sko. Tilknyt-

lAS vegAS 
CASIno og 
DISKoTeK
Et av byens penere hotel-
ler (Histria) rommer også 
et kasino og et diskotek, 
der det kan bli både høy-
lytt og livlig utover natten. 
Du finner det på Verudela-

tet egen restaurant, Pirates, 
som er åpen fra 17 til 02.
Adresse: Šijanska cesta 1a 
Telefon: +385 52 300 535 
www.arubaclubpula.com

CluB ulJAnIK
Et mer rocka sted i sen-
trum, som ofte får besøk 
av studenter.  Alternativ 
musikk i punk og metal-
sjangeren. Innimellom 
arrangerer de også jazz-
konserter.
Adresse: Dobrilina 2
Telefon (mobil): +385 098 
285 969 
www.clubuljanik.hr

DISCo CluB  
IMpeRIAl
Her dukker det også opp 
en og annen internasjonalt 
kjent DJ - det massive dis-
koteket i Medulin trekker 
til seg store masser på de 
beste kveldene. Ligger et 
stykke utenfor Pula.
Adresse: Fucane 2, Medulin
Telefon: +385 98 19 38984 
www.Disco-imperial.com

ShoppIng
ulica Sergijevaca er et vakkert stykke gate, og er 
byens obligatoriske spasertur og suvenir-sted. Blant 
de mer eksklusive varene som er verdt å holde 
øynene åpne for, er trøflene som vokser i områ-
det. Mat er i det hele tatt en av de mer interessante 
shoppingmulighetene her, fra lokal skinke til ost og 
vin.  en annen bra shoppinggate er flanaticka ulica, 
og i Dalmatinova ligger et kjøpesenter.

MARKeDShAllen
Selv om du ikke planleg-
ger å ha med deg fisk eller 
ferske grønnsaker hjem, 
er dette verdt opplevelsen 
bare på grunn av folkelivet 
og utvalget av spennende 
råvarer. Den overbygde 
markedshallen er over 100 
år gammel, og rommer 
også kafeer i andre etasje. 
Adresse: Flanaticka Ulica

peveC
Stort kjøpesenterkompleks 
som ligger ved motorveien 
mot Vodnjan. Her finnes 
det meste, fra supermar-
keder til møbler og klær. I 
samme område ligger flere 
mindre kjøpesentre.
Adresse: Industrijska 15

BoAlTeRnATIveR

hoTell RIvIeRA
Budsjettvennlig enstjerner 
som ligger i det historiske 
sentrumet av Pula. Et sted 
med rik karakter, det var en 
gang et grandiost hotell.
Adresse: Splitska 1
Telefon: +385 52 211 166 
Priser: 230-350 kuna 
per person i dobbeltrom 
med frokost, avhengig av 
sesong.

hoTel hISTRIA
På halvøya fire kilometer 
fra sentrum ligger det fire-
stjerners Histria i upåklage-
lige omgivelser ved havet. 
Adresse: Verudela
Telefon: +385 52 590 000 
Priser: 320-600 kuna 
per person i dobbeltrom 
med frokost, avhengig av 
sesong. 

SCAleTTA
Trivelig hotell med en 
utmerket restaurant, midt i 
sentrum. Tre sjerner, rent 
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BAReR & nATTelIv
Sentrum av pula er preget av de mindre barene 
og kaféene, men det er alltid livlig rundt Amfitea-
teret på kveldstid, der man kan spasere, spise og 
slappe av. Kandlerova ulica har mange trivelige 
barer, men de stenger relativt tidlig. vil du leve ut 
natten litt lenger, må du litt utenfor det tetteste sen-
trum, der de større diskotekene ligger - det er der 
det virkelig svinger ut i de små timer. Aktiviteten 
varierer etter årstidene.

halvøya, som også har et 
utvalg av andre utesteder.
Adresse: Verudela 
Telefon: +385 52 590 000 

ARuBA CluB
Partysted med events, dis-
kotek, bar og klubbkonsep-
ter over en lav sko. Tilknyt-

lAS vegAS 
CASIno og 
DISKoTeK
Et av byens penere hotel-
ler (Histria) rommer også 
et kasino og et diskotek, 
der det kan bli både høy-
lytt og livlig utover natten. 
Du finner det på Verudela-

tet egen restaurant, Pirates, 
som er åpen fra 17 til 02.
Adresse: Šijanska cesta 1a 
Telefon: +385 52 300 535 
www.arubaclubpula.com

CluB ulJAnIK
Et mer rocka sted i sen-
trum, som ofte får besøk 
av studenter.  Alternativ 
musikk i punk og metal-
sjangeren. Innimellom 
arrangerer de også jazz-
konserter.
Adresse: Dobrilina 2
Telefon (mobil): +385 098 
285 969 
www.clubuljanik.hr

DISCo CluB  
IMpeRIAl
Her dukker det også opp 
en og annen internasjonalt 
kjent DJ - det massive dis-
koteket i Medulin trekker 
til seg store masser på de 
beste kveldene. Ligger et 
stykke utenfor Pula.
Adresse: Fucane 2, Medulin
Telefon: +385 98 19 38984 
www.Disco-imperial.com

ShoppIng
ulica Sergijevaca er et vakkert stykke gate, og er 
byens obligatoriske spasertur og suvenir-sted. Blant 
de mer eksklusive varene som er verdt å holde 
øynene åpne for, er trøflene som vokser i områ-
det. Mat er i det hele tatt en av de mer interessante 
shoppingmulighetene her, fra lokal skinke til ost og 
vin.  en annen bra shoppinggate er flanaticka ulica, 
og i Dalmatinova ligger et kjøpesenter.

MARKeDShAllen
Selv om du ikke planleg-
ger å ha med deg fisk eller 
ferske grønnsaker hjem, 
er dette verdt opplevelsen 
bare på grunn av folkelivet 
og utvalget av spennende 
råvarer. Den overbygde 
markedshallen er over 100 
år gammel, og rommer 
også kafeer i andre etasje. 
Adresse: Flanaticka Ulica

peveC
Stort kjøpesenterkompleks 
som ligger ved motorveien 
mot Vodnjan. Her finnes 
det meste, fra supermar-
keder til møbler og klær. I 
samme område ligger flere 
mindre kjøpesentre.
Adresse: Industrijska 15

BoAlTeRnATIveR

hoTell RIvIeRA
Budsjettvennlig enstjerner 
som ligger i det historiske 
sentrumet av Pula. Et sted 
med rik karakter, det var en 
gang et grandiost hotell.
Adresse: Splitska 1
Telefon: +385 52 211 166 
Priser: 230-350 kuna 
per person i dobbeltrom 
med frokost, avhengig av 
sesong.

hoTel hISTRIA
På halvøya fire kilometer 
fra sentrum ligger det fire-
stjerners Histria i upåklage-
lige omgivelser ved havet. 
Adresse: Verudela
Telefon: +385 52 590 000 
Priser: 320-600 kuna 
per person i dobbeltrom 
med frokost, avhengig av 
sesong. 

SCAleTTA
Trivelig hotell med en 
utmerket restaurant, midt i 
sentrum. Tre sjerner, rent 
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flyplASSen
Pula Airport ligger bare 5 
kilometer fra byen, og det 
er lett å skaffe taxi. Bus-
sene går sjeldnere. Som 
andre steder er det lurt å 
avtale en pris med taxisjå-
føren på forhånd.
www.airport-pula.com

loKAlTRAfIKK
På Istarska ulica, like ved 
Arena, kan du finne et 
detaljert kart over byen – i 
bronse! Minimodellen kan 
være til god hjelp når man 
skal orientere seg for første 
gang. Du kommer deg de 
fleste steder til fots. I Istar-
ske Brigade ligger bussta-
sjonen, med gode forbin-
delser blant annet til Trieste 
(100 kuna en vei), Zagreb 
og Rijeka. Lokalbussinfo 
(bare på kroatisk) finner 
du på www.pulapromet.hr. 
Togforbindelsene inklude-
rer blant annet tre avgan-
ger til Zagreb hver dag, til 
rundt 130 kuna.

TAxI
Prisene på taxi ligger rundt 
6 kuna per kilometer, pluss 
eventuelle tillegg. En tur til 
flyplassen bør ikke koste 
mye mer enn 100 kuna.
Telefon: +385 52 223 228

poST
Det finnes åtte postkonto-
rer i Pula, hovedkontoret 
finner du i Danteov Trg 4.
Telefon: +385 52 625 209.

fAKTA

InnByggeRe
62.000

vAluTA
Kuna. 1 kuna = 100 lipa

åpnIngSTIDeR
Mange butikker er åpne 
08-20, og til 13 på lør-
dager.

InTeRneTT 
www.pulainfo.hr
www.istra.com
www.wikitravel.org/en/
Pula

AvISeR 
Glas Istre
Globus

nøDnuMMeR
112

TuRISTByRå
Tourism Office Pula 
Forum 3, Pula 52100 
Telefon: +385 52 219 
197

gReIT å vITe

KART

ApoTeK
På Giadini 15 finnes døg-
nåpet apotek, telefon: +385 
52 223 644 

TAnnhelSe
Det finnes en rekke tannle-
ger i Pula. En av dem, Zeljko 
Orlic, finner du i Valturska 
52, tel. +385 52 384 135.
www.dent-pula.com

Telefon
Landsnummeret til Kroatia 
er +385, områdekoden til 
Pula er 052.

eleKTRISITeT
220 V, 50Hz

DENNE GUIDEN ER PRODUSERT AV © EMMA 
PUBLISHING AB. GUIDEN ER BESKYTTET 
AV LOVEN OM OPPHAVSRETT OG FÅR IKKE 
REPRODUSERES. EMMA PUBLISHING AB 
FORSøKER Å HOLDE INFORMA-SJONEN SÅ 
KORREKT SOM MULIG. EMMA PUBLISHING 
AB ER IKKE ANSVARLIG FOR øKONOMISK 
TAP I FORBINDELSE MED BENYTTELSE AV 
DENNE GUIDEN. MAIL GJERNE SYNSPUNK-
TER TILL GUIDER@EMMA-PUBLISHING.SE. 
COPYRIGHT EMMA PUBLISHING AB.

og pent, og med hjelpsom 
engelsktalende betjening.
Adresse: Flavijevska 26  
Telefon:+385 52 541 599 
Priser: 600-700 kuna for 
et dobbeltrom m/frokost, 
avhengig av sesong.
www.hotel-scaletta.com

hoTel gAlIJA
Lite, familiedrevet mel-
lomklassehotell som ligger 
meget sentralt i sentrum. 
Bygget i 2002, med friske, 
rene rom.
Adresse: Epulonova 3 
Telefon: +385 52 383 802 
Pris: ca. 700 kuna for dob-
beltrom med frokost i høy-
sesongen.
www.hotel-galija-pula.com

Venezia Lines tilbyr båttu-
rer til Italia, det er fullt mulig 
å gjøre det på en dagstur: 
88 euro for en tur-returbil-
lett til Venezia, en tur som 
tar rundt 3 timer. 
www.venezialines.com

Istra er en spennende og 
vel tilrettelagt region å 
sykle i, og det er flere utlei-
ere i Pula. 
Mye informasjon finnes på
www.bike-istra.com

 Selv oM Du IKKe 
plAnleggeR å hA 
MeD Deg fISK elleR 
feRSKe gRønnSA-
KeR hJeM, eR DeTTe 
veRDT opplevelSen 
BARe på gRunn Av 
folKelIveT …
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