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Se & gJøRe
Rijeka ser mot verden, mot fremtiden, fra sin havn 
innerst i Adriaterhavet. 

gjør den mulig bare her, i 
en nasjon som er ung og 
gammel på en gang.

nASJonAlTeATeReT 
IvAn ZAJK
Uansett om du tenker deg 
en kulturell helaften eller 
ikke, et besøk på nasjonal-
teateret er et must i Rijeka. 
Bygget i 1885 av arkitekt-

TRSAT
Trsat var åsted for de 
første bosettingene her, 
og er nå ett av de mest 
besøkte stedene i Rijeka. 
Fransiskanerklosteret, 
fortet, slottet og kirken som 
ligger her har blitt et kul-
tursentrum på åsen over 
byen. Et sted å spasere og 

kontoret Fellner og Helmer 
fra Wien, som blant annet 
står bak statsoperaen i 
Praha. Takmaleriene er av 
Gustav Klimt – alt i alt en 
storslått opplevelse både 
innendørs og utendørs.
Adresse: Uljarska 1 
Telefon: +385 51 35 59 00 
Pris: Varierer etter forestilling.

Kroatias tredje stør-
ste by er kanskje lan-
dets mest fremtidsrettede, 
sultne og dynamiske sam-
funn. Med et kjent univer-
sitetet og en internasjonal 
handelshavn har den alle 
de kosmopolittiske forut-
setningene, i tillegg til en 
rik historie som setter sitt 
særpreg. Romerne var 
de første til å lage en by 
ut av bosetningen som 
i dag er Rijeka sentrum, 
og som flere andre kroa-
tiske byer har Rijeka vært 
gjenstand for skiftende 
herskere: Frankere, habs-
burgere, Østerrike-Ungarn, 
Italia – det har til og med 
vært en uavhengig stat en 
kort periode på 1920-tallet.
Særlig østerrikerne har satt 
sine spor i byen, og mange 
av de viktigste byggene 
ble reist av dem. En eim 
av Sentral-Europa, altså, 
kombinert med det italien-

ske, og toppet med kroa-
tisk uavhengighetstrang og 
kultur. 1990-tallet bød på 
en nedgangsperiode, men 
nå er Rijeka i voldsom fart 
framover, blant annet med 
byggingen av den største 
marinaen i hele Kroatia, 
som skal stå ferdig i 2008. 
Nå som Split og Dubrovnik 
har blitt gjenoppdaget som 
reisemål, er det Rijeka som 
står for tur. Det gjenspeiler 
seg blant annet i prisene, 
som fremdeles er et stykke 
under de to større byene.

Gågaten Korzo er stedet 
for spaserturen som skal 
gjøre deg kjent med stedets 
ånd, et godt sted å begynne 
for å få følelsen av hva 
Rijeka er, og ønsker å bli. 
En gågate med kafeer, his-
toriske bygninger, avslappet 
lokalbefolkning, som kunne 
ligget stort sett hvor som 
helst i verden – men sam-
tidig med en stemning som 

nyte utsikten, eller fordype 
seg i historie.
Adresse: Ta lokalbuss 
nummer 1, eller trappene 
som går opp fra Titov- 
plassen.

gRADInA Sv. KRIž
Fortet som ligger på åsene 
over Rijeka, øst for Trsat, 
er ikke bare et historisk 
monument, men også et 
flott utsiktspunkt over byen 
og Kvarner-bukta. Stedet 
rommet også stjerneobser-
vatoriet, som er åpent fra 
21.00 på torsdager.
Adresse: Riječka zvjezdar-
nica, Sveti križ 33 
Telefon: +385 51 40 06 58 

ST. vITuS
Jesuittkirken som ble påbe-
gynt i 1638 er et impone-
rende skue. Arkitekten lot 
seg inspirere av den vene-
tianske St. Maria della 
Salute, og interiøret er en 
oppvisning i barokk design.
Adresse: Grivica 11 
Telefon: +385 51 33 08 97 
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ZlATnA ŠKolJKA 
Har i lang tid nytt godt av et 
rykte som en av de bedre 
restaurantene i byen, og 
skuffer sjelden. Menyen 
består hovedsaklig av 
sjømat.  Du finner den i en 
avstikker fra Korzo.
Adresse: Kružna 12a 
Telefon: +385 51 21 37 82 

MunIcIpuM
Er du ute etter å skjemme 
deg bort litt, er Municipum 
stedet. Med en vinliste på 
over 100 flasker, og en 
kontinental meny basert på 
lokale råvarer, har Boro-
vina-familiens restaurant, 
som åpnet i 2001, blitt en 
perle i Rijeka. 
Adresse: Trg Riječke rezo-
lucije 5 
Telefon: +385 51 21 30 00 
www.municipum.hr

InDIgo
Hipt og tilbakelent på 
samme tid, med en meny 
som henter mye inspira-
sjon fra Italia. Med et knall-
rødt interiør som gjør det 
vanskelig å gå feil. Middels 
prisnivå. 

Adresse: Stara vrata 3
Telefon: +385 51 31 51 74 

feRAl
Sjømat bør inntas i sine 
naturlige omgivelser; nært 
havnen. En liten, fin meny 
med akkurat det du tren-
ger, servert med omhu. 
Feral er en av stedene som 
hyppigst anbefales av de 
lokale turistguidene.
Adresse: Matije Gupca 5b 
Telefon: +385 51 21 22 74 

BuffeT fIuMe
Fint sted for en rask lunsj, 
like ved markedet. Det kan 
være vanskelig å finne et 
bord, men prisene gjør det 
verdt å vente noen minut-
ter. Sjømat og generell kro-
atisk fastfood.
Adresse: Vatroslava 
Lisinsko 12 

nA KAnTunu
Upretensiøst spisested 
med veldig fordelaktige 
priser på menyen, trive-
lig atmosfære og hyggelig 
betjening. 
Adresse: Demetrova 2
Telefon: +385 51 31 32 71

MAT & DRIKKe
ReSTAuRAnTeR
Kjøkkenet i Kvarner-regionen får det beste fra 
tre kanter; innlandet med sine mattradisjoner, 
havet med en nærmest utømmelig rikdom og 
Italia med sin rustikke, smaksmettede kost.

KAfeeR
MAlI cAfe
Blir du trøtt i beina på dine 
hvileløse vandringer langs 
Korzo, er dette stedet for å 
sette seg med en espresso 
og se – og bli sett. Også et 
trivelig sted for en drink på 
kveldstid.
Adresse: Korzo 18
Telefon: +385 51 33 56 06 

InTeRneT cluB 
«conT»
Nettkafe som byr på noe 
mer enn bare instant-kaffe 
og epost. Gode kaker, livlig 
stemning og selvfølgelig 
mulighet for å rapportere 
hjem om din nyoppdagede 
storby-favoritt.
Adresse: Šetalište 
A.K.Miošića 1 
Telefon: +385 51 37 20 08

guveRnøRpA-
lASSeT/MARITIMT 
MuSeuM
Det overdådige guver-
nørpalasset var en gang 
hovedsete for den ungar-
ske administrasjonen, og er 
i dag et vel bevart bevis på 
byens rike historie. Bygnin-
gen rommer også museet 
for byens maritime hoved-
næring.
Adresse: Muzejski trg 1 
Telefon: +385 51 21 35 78 
www.ppmhp.hr

pAlAcA MoDello 
Enda en genistrek fra arki-
tektkontoret Fellner og 
Helmer. I dag rommer byg-
ningen bibliotek og det 
italienske kultursentrum 
– i 1885 ble det oppført i 
ny-renessansestil,, med 
vakker dekor både på inn-
siden og utsiden.
Adresse: Uljarska 1
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BAReR & nATTelIv

Takket være sitt internasjonale tilsnitt, har Rijeka 
et nATTelIv som er mer variert og rikholdig enn 
kanskje noe annet sted i Kroatia. enkelte av natt-
klubbene stenger ikke før 05, så det er rikelig 
anledning til å få natten til å vare. De mer tradisjo-
nelle kafeene og barene må du regne med lukker 
dørene rundt 22.00 eller 23.00. hippe Korzo er 
sentrum for mange av aktivitetene nattestid, og 
her er det bare å velge og vrake i tilbud. vær opp-
merksom på at enkelte steder kan ha sommer-
stengt.

opIuM BuDDhA BAR
Buddha Bar-konseptene 
dukker opp mange steder 
i verden, også her. Ikke 
helt tro mot originalen, men 
heller ikke så tvilsom som 
fornavnet skulle tilsi. Et 
trendy sted å henge, også 
med mulighet for å få mat i 
skrotten.
Adresse: Riva 14
Telefon: +385 51 33 63 97

fIloDRAMMATIcA - 
heMIngwAy BAR
Er omtrent som navnet 
skulle tilsi – en bar med 
brunt interiør og rikelig med 
flasker bak disken. 
Adresse: Korzo 28 
Telefon: +385 51 21 26 96 

fun AcADeMy
Stedet for den som vil 
svinge seg til house og 
techno, populært blant de 
yngre horder i Rijeka, og 
ikke minst backpackerne 
på campingplassen. Litt 
utenfor sentrum.
Adresse: Preluk 1
www.fun-academy.hr

ShoppIng

geTRo
Butikken for deg som har 
glemt noe hjemme, som 
trenger lunsj, vin, eller stort 
sett hva som helst annet. 
Supermarkedkjeden har 
også åpent på søndager.
Adresse: Škurinjska cesta 
b.b. 
Telefon: +385 51 66 05 55
www.getro.hr

ToweR cenTeR 
RIJeKA
Kjøpesenter med flust opp 
av merkeklær, tilbudsva-
rer, små og store butikker 
og spisesteder. Hvis shop-
ping står på gjørelista, er 
dette et naturlig stoppested 
i ferien.
Adresse: Janka Polić 
Kamova 81A 

Telefon: +385 51 403 815 
www.tower-center-rijeka.
com

hoveDMARKeDeT
Du finner disse vakre, 
gamle markedshallene i 
mange sentraleuropeiske 
byer, og Rijeka er definitivt 
ikke noe unntak. Få med 
deg atmosfæren, utsmyk-
ningene og kanskje en 
smaksprøve på dagens 
fangst mens du vandrer 
mellom bodene og diskene 
der handelen foregår i høyt 
tempo.
Adresse: Verdieva

 BuDDhA BAR-
KonSepTene 
DuKKeR opp MAnge 
STeDeR I veRDen, 
ogSå heR. 

pAlAch
Alternativt er nøkkelordet, 
for deg som er lei hitlis-
ter og glamour. Oppkalt 
etter en av martyrene fra 
den sovjetiske invasjonen 
i 1968. Kafé, galleri, dan-
segulv, mini-kino og trivelig 
klientell i alle aldersgrup-
per.
Adresse: Kružna ulica 6 
Telefon: +385 51 21 50 63 

phAnAS puB
En pub med mange ansik-
ter, populær blant lokalbe-
folkningen. Kan være både 
en rolig, ordinær pub eller 
et skikkelig partysted, alt 
etter hvilken dag du dukker 
opp.
Adresse: Ivana Zajca 9 
Telefon: +385 51 31 23 77 
www.phanas.hr

Korzo er hovedgaten for shopping, kaféliv og 
urban moro i byen. utvalget spenner seg fra 
typiske suvenirsjapper til kjedebutikker og mer 
eksklusive, små forretninger. I mylderet av mindre 
gater er det mulig å finne deilig, lokal mat, smyk-
ker og annet som er verdt å ta med hjem.
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BAReR & nATTelIv

Takket være sitt internasjonale tilsnitt, har Rijeka 
et nATTelIv som er mer variert og rikholdig enn 
kanskje noe annet sted i Kroatia. enkelte av natt-
klubbene stenger ikke før 05, så det er rikelig 
anledning til å få natten til å vare. De mer tradisjo-
nelle kafeene og barene må du regne med lukker 
dørene rundt 22.00 eller 23.00. hippe Korzo er 
sentrum for mange av aktivitetene nattestid, og 
her er det bare å velge og vrake i tilbud. vær opp-
merksom på at enkelte steder kan ha sommer-
stengt.

opIuM BuDDhA BAR
Buddha Bar-konseptene 
dukker opp mange steder 
i verden, også her. Ikke 
helt tro mot originalen, men 
heller ikke så tvilsom som 
fornavnet skulle tilsi. Et 
trendy sted å henge, også 
med mulighet for å få mat i 
skrotten.
Adresse: Riva 14
Telefon: +385 51 33 63 97

fIloDRAMMATIcA - 
heMIngwAy BAR
Er omtrent som navnet 
skulle tilsi – en bar med 
brunt interiør og rikelig med 
flasker bak disken. 
Adresse: Korzo 28 
Telefon: +385 51 21 26 96 

fun AcADeMy
Stedet for den som vil 
svinge seg til house og 
techno, populært blant de 
yngre horder i Rijeka, og 
ikke minst backpackerne 
på campingplassen. Litt 
utenfor sentrum.
Adresse: Preluk 1
www.fun-academy.hr

ShoppIng

geTRo
Butikken for deg som har 
glemt noe hjemme, som 
trenger lunsj, vin, eller stort 
sett hva som helst annet. 
Supermarkedkjeden har 
også åpent på søndager.
Adresse: Škurinjska cesta 
b.b. 
Telefon: +385 51 66 05 55
www.getro.hr

ToweR cenTeR 
RIJeKA
Kjøpesenter med flust opp 
av merkeklær, tilbudsva-
rer, små og store butikker 
og spisesteder. Hvis shop-
ping står på gjørelista, er 
dette et naturlig stoppested 
i ferien.
Adresse: Janka Polić 
Kamova 81A 

Telefon: +385 51 403 815 
www.tower-center-rijeka.
com

hoveDMARKeDeT
Du finner disse vakre, 
gamle markedshallene i 
mange sentraleuropeiske 
byer, og Rijeka er definitivt 
ikke noe unntak. Få med 
deg atmosfæren, utsmyk-
ningene og kanskje en 
smaksprøve på dagens 
fangst mens du vandrer 
mellom bodene og diskene 
der handelen foregår i høyt 
tempo.
Adresse: Verdieva

 BuDDhA BAR-
KonSepTene 
DuKKeR opp MAnge 
STeDeR I veRDen, 
ogSå heR. 

pAlAch
Alternativt er nøkkelordet, 
for deg som er lei hitlis-
ter og glamour. Oppkalt 
etter en av martyrene fra 
den sovjetiske invasjonen 
i 1968. Kafé, galleri, dan-
segulv, mini-kino og trivelig 
klientell i alle aldersgrup-
per.
Adresse: Kružna ulica 6 
Telefon: +385 51 21 50 63 

phAnAS puB
En pub med mange ansik-
ter, populær blant lokalbe-
folkningen. Kan være både 
en rolig, ordinær pub eller 
et skikkelig partysted, alt 
etter hvilken dag du dukker 
opp.
Adresse: Ivana Zajca 9 
Telefon: +385 51 31 23 77 
www.phanas.hr

Korzo er hovedgaten for shopping, kaféliv og 
urban moro i byen. utvalget spenner seg fra 
typiske suvenirsjapper til kjedebutikker og mer 
eksklusive, små forretninger. I mylderet av mindre 
gater er det mulig å finne deilig, lokal mat, smyk-
ker og annet som er verdt å ta med hjem.
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flyplASSen
Den lille flyplassen ligger 
på øya Krk, og har gode 
forbindelser inn til sentrum 
med buss. Prisen er rundt 
20 kuna en vei. Det finnes 
også taxier, men husk å 
avtale pris på forhånd.
www.rijeka-airport.hr 

loKAlTRAfIKK
Som ellers i Kroatia er 
bussforbindelsene gode. 
De lokale gule bussene 
tar deg rundt i byen, husk 
at det lønner seg å kjøpe 
billettene (tilgjengelig i de 
fleste kiosker) før du går 
om bord. Busstasjonen 
ligger i Žabica 1, her finner 

du også informasjon om 
andre destinasjoner. 

Rijeka er også omgitt 
av vakre øyer, og flere 
av disse har fergeforbin-
delse. På fergeterminalene 
i havnen finner du oppslag 
med rutetider. Togstasjonen 
finner du et lite stykke uten-
for byen, i Krešimirova 5.

TAxI
Det finnes en rekke taxi-
selskaper, og en felles hot-
line kan brukes til å nå dem 
alle:
AUTO-TAxI RIJEKA
+385 51 33 28 93 

poST
Hovedpostkontoret ligger 
i Corso 13 og er åpent fra 

fAKTA

eleKTRISITeT
220 V, 50Hz

InnByggeRe
Ca. 145.000

åpnIngSTIDeR
De fleste butikkene i 
sentrum er åpne fra 
08-20, og til 13 på lør-
dager. Markedet er 
åpent til 18.00

InTeRneTT
www.tz-rijeka.hr
www.kvarner.hr
www.rijeka.hr

AvISeR 
Glas Istre

nøDnuMMeR: 
112

TuRISTByRå
TOURIST ASSOCIA-
TION OF THE CITy OF 
RIJEKA
Adresse: Užarska 14, 
51000 Rijeka 
Telefon: +385 51 31 57 10

gReIT å vITe

KART

07 til 21 på hverdager. 
Søndag 07-14.

ApoTeK
PHARMACy CENTAR
Jadranski 1, er døgnåpent 
på hverdager. 
Telefon: +385 51 21 31 01

TAnnhelSe
TANNLEGE IVAN SAR-
UNIC
Adresse: Uzarska 30
Telefon: +385 51 315 876
www.stomatologsarunic.hr

Telefon
Landsnummeret til Kroatia 
er +385, områdekoden til 
Rijeka er 051.

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.

BoAlTeRnATIveR

elven Rječina som byen 
har fått sitt navn fra. 
Adresse: Šetalište Andrije 
Kačića 
Telefon: +385 51 372 008 
Priser: Fra 230 kuna per 
person i dobbeltrom.
www.jadran-hoteli.hr/conti-
nental

hoTel neBoDeR
Ligger i den østre bydelen 
Susak, og er lett gjenkjen-
nelig på grunn av høyden. 
Adresse: Strossmayerova 1 
Telefon: +385 51 373 538 
Priser: Fra 165 kuna per 
person i dobbeltrom.

pRIvAT oveRnATTIng
I Kroatia er det like vanlig å 
benytte seg av de mange 
private tilbudene, som å 
overnatte på hotell. Særlig 
på trafikknutepunkter treffer 
du mange som tilbyr seg å 
leie ut rom for natten, og de 
fleste er faktisk av helt grei 
standard. Er du heldig, får 
du et unikt innblikk i kroatisk 
dagligliv på kjøpet. Turist-
kontoret vil også ha infor-
masjon om ulike tilbydere.

gRAnD hoTel  
BonAvIA
Fire stjerner sier sitt, og du 
skulle ikke mangle bekvem-
meligheter i dette store, 
moderne hotellet som ligger 
nokså midt i smørøyet. 
Adresse: Dolac 4
Telefon: +385 51 35 71 00 
Priser: Fra 680 kuna per 
person i dobbeltrom 
www.bonavia.hr

hoTel JADRAn
Et annet hotell i øvre sjikt, 
plassert ved havet omtrent 
en kilometer utenfor sen-
trum. Gode sjanser for å 
få et rom med havutsikt. 
Adresse: Šetalište trinaeste. 
divizije 46 
Telefon: +385 51 21 66 00 
Priser: Fra 335 kuna per 
person i billigste dobbeltrom 
www.jadran-hoteli.hr/jadran

hoTel conTInenTAl
Mellomklassehotell i sen-
trum, bygget i 1880, som 
i dag har status som kul-
turminne. Ligger rett ved 
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