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Se & gJøRe
hvorfor velge enten storbyferie, badeferie eller en 
kulturell reise? er du som ole Brumm og sier ja 
takk til alt, så er Split byen for deg. 

ha øynene med deg – her 
ligger nemlig historiske 
bygninger som perler på en 
snor.
Adresse: Hovedinngan-
gen (bronseporten) er ved 
strandpromenaden Riva

Sveti DuJe
Katedralen i palassets 
indre er et spektakulært 
syn, særlig på kveldstid når 
den lyses opp av store lys-

Adresse: Frankospanska 
25, Zrinjsko
Telefon: +385 21 31 87 20
Pris: 20 kuna

øyhopping
Split er den største passa-
sjerhavnen i Kroatia, og du 
finner et rikt utvalg av turer 
ut til de ulike øyene, foru-
ten linjer til Dubrovnik og 
Rijeka. I havnen nær buss-
terminalen står det opp-

kastere. Ligger i tilknytning 
til Diokletians mausoleum, 
omtrent midt i palasset.

aRkeologiSk 
MuSeuM
Det eldste arkeologiske 
museet i Kroatia ligger 
20 minutters spasertur 
fra palasset, og har blant 
annet en samling greske 
og romerske artefakter som 
er vel verdt å få med seg.

Split er KroatiaS neSt 
største by, og kanskje den 
som gir deg det største 
mangfoldet. Her finner du 
nemlig et moderne storbyliv 
kombinert med en overflod 
av historie, og det er i dette 
skjæringspunktet at byen 
finner sin unike puls. 

Split er hovedsete i Dal-
matia-regionen, og ligger på 
en grønn halvøy mot Adria-
terhavet. Grekerne skal ha 
vært de første til å slå seg 
ned her, men det var ikke 
før den romerske keiseren 
Diokletian kom, at det virke-
lig ble fart i sakene. I år 293 
beordret han byggingen 
av et enormt palass som 
skulle huse ham i pensjo-
nisttilværelsen. 38.000 kva-
dratmeter ble omkranset av 
høye murer, et område som 
siden ble bygget om og tatt 
i bruk til bolig og handel. 
Diokletians palass er frem-

deles sentrum i Split. Fra 
glansede handlegater går 
du en avstikker på to minut-
ter, og med ett vandrer du 
i søylegangene på romer-
ske templer, før du igjen 
sluses inn på brolagte torg 
med moderne, hektisk kafé-
liv. Resten av verden har 
noe å lære av hvordan Split 
har gjort sine kulturminner 
til levende bygninger, ikke 
bare tomme utstillingsfasa-
der. I dag livnærer byen seg 
i stor grad av turismen, i til-
legg til sine funksjoner som 
handelssentrum i Dalmatia.

Det DiokletianSke 
palaSS
I dag er dette enorme 
romerske palasset del av 
bykjernen, og rommer et 
virvar av butikker, hus og 
Kafeer. Å traske i de trange 
gatene her er en attrak-
sjon i seg selv, og du bør 

slag om rutetider. Den mest 
kjente øya er kanskje vakre 
Hvar, men det finnes også 
mange mindre perler som 
egner seg for enten dags-
turer eller overnatting.

StRenDeR
Det finnes flere strender i 
nærheten av sentrum av 
Split, men den største og 
mest kjente er Bacvice, 
som byen selv skryter av 
kan romme 10 000 men-
nesker på det meste. 
Adresse: Uvala Bacvice

ivan MeStRovic 
galleRi
I villaen der den berømte 
kunstneren Ivan Mestrovic 
bodde, finnes det nå et inn-
holdsrikt galleri. Mestrovic 
studerte blant annet under 
Rodin, og går for å være 
den viktigste kroatiske 
kunstner i det 20. århundre.
Adresse: Šetalište Ivana 
Meštrovića 46
Telefon: +385 21 35 84 50
Pris: 20 kuna
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SuMica
En liten spasertur ut fra 
bykjernen bringer deg til 
denne romantiske restau-
ranten med havutsikt. Ser-
verer hovedsaklig sjømat, 
og er nok ikke blant de 
rimeligste i byen – men du 
får igjen for det i form av 
smaksopplevelser.
Adresse: Put Firula 6 
Telefon: +385 21 38 98 97 

BoBan
En stayer i Splits restau-
rantverden, og ikke uten 
grunn. Siden 1973 har de 

vært blant de bedre restau-
rantene i byen, basert på 
klassiske kroatiske mattra-
disjoner og råvarer.
Adresse: Hektoroviceva 49 
Telefon: +385 21 54 33 00 
www.restaurant-boban.com

galiJa
Noen ganger er pizza den 
reisendes beste venn, og 
hos Galija får du den både 
raskt og i rikelige porsjo-
ner. Trivelig pizzarestaurant 
med blandet klientell av 
turister og lokale.
Adresse: Tonciceva 12 
Telefon: +385 21 34 79 32 

SaRaJevo
Mer kjøtt enn fisk, til en 
forandring, og en rustikk 
atmosfære som scorer høyt 
hos mange. Ligger sentralt 
i den gamle delen av Split, 
omkranset av gamle stei-
narker.
Adresse: Domaldova 6 
Telefon: +385 21 34 74 54 

koD Joze
En tradisjonell dalmatiansk 
«konoba» med mat som 

matcher interiøret – trive-
lig, klassisk og bent fram 
ærlig. Vennlige priser på 
det meste, og servicen er 
det absolutt ingenting å 
utsette på.
Adresse: Sredmanuska 4
Telefon: +385 21 34 73 97 

aDRiatic gRaSo
Restaurant med meny som 
er både franskinspiert og 
har innslag av såkalt «slow 
food». Med utsikt over 

Mat & DRikke
ReStauRanteR
Det er ingen tvil om at kroatia er mest kjent for 
sin lekre sjømat, et ry de bærer med den største 
stolthet og selvfølgelighet. adriaterhavet byr på 
gigantiske reker, hummer, blåskjell og fisk som få i 
verden kan måle seg med. kystbyene har dessu-
ten hatt mye kontakt med omverdenen og særlig 
italia, et naboskap som farger smakspaletten 
på sofistikert vis. prøv også de beste kroatiske 
vinene, skinke og lokal ost, som ofte fungerer 
som lekre appetittvekkere før havets festbord. 

FO
TO

: Juraj K
opač, C

roatian tourist board

marinaen er dette et fint 
sted å stikke av fra byens 
kjas og mas og nyte et godt 
måltid som åpenbart er 
preparert med omhu.
Adresse: Uvala Baluni bb 
(ACI Marina)
Telefon: +385 21 39 85 60 
www.adriatic-graso.com
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BaReR & natteliv
Sentrum og gamlebyen er stedet for de avslap-
pede kveldene med en drink eller en kaffe 
mens du nyter folkelivet. Det samme gjelder 
strandpromenaden Riva. ikke bli forbauset 
når gatene begynner å tømmes rundt klokken 
23 – da forsvinner nemlig de fleste i retning av 
Bacvice øst for byen, et område med mange 
nattklubber og barer som er åpent til morgen-
gry. Det er bare å følge strømmen.

Adresse: Uvala zenta 3 
Telefon: +385 098 36 42 62 
www.ohara.hr

cluB tRiBu
Nattklubb der du har sjan-
sen til å feste under åpen 
himmel. Spiller hovedsaklig 
house, dance og tekno, og 

o’haRa
Denne klubben/puben har 
holdt det gående lenge i 
Splits natteliv. Tidligere het 
den Shakespeare, og kan 
i dag by på moro over to 
etasjer, ofte med innslag av 
levende musikk.

arrangerer ulike partykon-
septer. Har noen ganger 
gjeste-DJs fra kontinentet. 
Adresse: Mediteranskih 
igara 3 
Telefon: +385 21 32 24 77 
www.clubtribu.com

Split  
SoMMeRfeStival
Fra midten av juli til midten 
av august blomstrer kul-
turlivet i Split, under den 
årlige sommerfestivalen. 
Da finner du oppsetninger, 
konserter og utstillinger flere 
steder i byen - mange av 
dem skjer i nasjonalteatret.
Telefon: +385 21 36 30 14 
(billettkontor)

BifoRa
Et bra alternativ i sentrum 
for den som liker utesteder 
med litt trendfaktor, hvor 
unge smukke mennes-
ker kommer sammen for å 
danse, se og bli sett. 
Adresse: Poljana Stare 
Gimnazije 

tRopic cluB  
equaDoR 
På Bacvice finner du denne 
store klubben, som har 
skaffet seg et ry som ett av 
de heteste stedene å til-
bringe nettene.
Adresse: Kupalište Bačvice 
Telefon: +385 21 32 35 71 
www.tropic-club-equador.
com

pulS 2
Kanskje det triveligste 
stedet inne i gamlebyen - 
her treffes backpackere og 
lokalbefolkning for å ta en 
prat og en øl, og mange 
foretrekker å sitte i stein-
trappene som gjerne lyses 
opp med stearinlys sent på 
kvelden.
Adresse: Buvinina 1

kafeeR

poRta
En hyggelig kafé der du 
helst tar med deg glas-
set eller koppen ut, og kan 
nyte folkelivet i gamlebyen.
Adresse: Majstora Jurja

Riva
Langs denne strandprome-
naden er det bare å velge. 
På rekke og rad ligger 
kafeer som ikke skiller seg 
nevneverdig fra hveran-
dre; her handler det bare 
om å finne en stol, dumpe 
ned og nyte utsikten over 
havnen med sin livlige 
skipstrafikk.

naRoDni tRg
En av de hyggeligste  
stedene å stoppe for en 
drink eller en kaffe, er på 
Narodni-torget. Denne 
store plassen midt i byen 
er åsted for både impone-
rende arkitektur og folkeliv, 
i tillegg til at du kan nyte 
din espresso her.

cyBeR cafe
En over gjennomsnittet 
hyggelig nettkafé, som i til-
legg til å la deg surfe på 
nettet har et utvalg engel-
ske bøker, aviser og les-
kende drikke.
Adresse: Mriza Kruziceia 3
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Shopping
i tråd med byens ånd har Split det beste fra to 
verdener å by på, også for de shoppingglade. i 
den vakre gågata Marmontova ligger de større 
kjøpesentrene og kjedebutikkene, med utvalg 
som ikke gjør skam på noen. lenger vestover, 
utenfor palassets vegger, finner du det lokale 
markedet med alt du måtte begjære av suveni-
rer, frukt, grønnsaker, antikviteter og ikke minst 
rimelige sko.

fRona
Er du ute etter de eksklu-
sive merkene, finner du 
Frona like ved Armani i 
den søndre enden av Mar-
montova. Fører Versace, 
Dolce Gabanna og så 
videre, gjerne til litt lavere 
priser enn vi er vant til her 
hjemme.

palaSSet:
Inne i palassets mange 
smug og avkroker finnes 
mindre butikker, alt fra cd-
plater til gaver og smyk-
ker. Noen er forbeholdt 
turistene, mens de mer 
bortgjemte har ofte et inter-
essant utvalg, særlig av 
brukskunst.

fiSkeMaRkeDet:
Halvveis i Marmontova 
ligger fiskemarkedet, som 
er verdt et besøk. Du kan 
fange opp den unike atmo-
sfæren, og beundre rik-
dommen som Adriaterhavet 
har å by på.

BoalteRnativeR

hotel paRk
Som navnet tilsier ligger 
dette hotellet i grønne 
omgivelser, ikke langt unna 
moroa på Bacvice. Et bra 
mellomklasse-alternativ.
Adresse: Hatzeov perivoj 3 
Telefon: +385 21 40 64 00 
Priser: 1200 kuna per dob-
beltrom (høysesong)
www.hotelpark-split.hr

hotel Sunce
Vil du ha noe litt uforstyr-
ret for deg selv, finner du 
dette koselige hotellet cirka 
20 minutters kjøretur uten-
for Split sentrum. Kort vei til 
stranden, og et glimrende 
alternativ for deg som ikke 
trenger storbylivet tett på, 
men likevel innenfor rekke-
vidde.
Adresse: Grljevačka 146, 
Podstrana
Telefon: +385 21 33 01 88 
Priser: Ca. 900 kuna per 
døgn for et dobbeltrom 
(høysesong).
www.hotelsunce.com

hotel peRiStil
Mange har allerede opp-
daget dette sjarmerende 
hotellet, og prisene er på 
vei oppover. Kanskje ikke 
så rart, når du får den mest 
historiske beliggenheten i 
Split, og en hjemmekose-
lig atmosfære på kjøpet. 
Deler av veggen tilhører 
faktisk Diokletians palass. 
Adresse: Poljana Kraljice 
Jelene 5 
Telefon: +385 21 32 90 70
Priser: 1200 kuna per dob-
beltrom i høysesongen. 
Lavere resten av året.
www.hotelperistil.com

hotel gloBo
10-15 minutters gange fra 
attraksjonene finner du 
Hotel Globo, et relativt vel-
utstyrt, moderne hotell i 
akseptabel prisklasse.
Adresse: Lovretska 18 
Telefon: +385 21 48 11 11 
Priser: 1100 kuna per dob-
beltrom i høysesongen. 
Noe lavere resten av året.
www.hotelglobo.com
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flyplaSSen
Hvert 20. minutt går det 
lokalbusser fra flyplassen, 
merket PLESO-PRIJEVOZ. 
Det er 25 kilometer å kjøre 
fra Kastela til Split.
Telefon: +385 21 20 35 55
Adresse: Cesta dr. Franjo 
Tudjman 96 P.P.2, Kastela 
www.split-airport.hr 

lokaltRafikk
Busstasjonen ligger i 
havnen, som er trafikknu-
tepunktet i Split. Lokalbus-
sene går ofte og presis, og 
de lengre rutene er også 
godt utbygd. Bussturen til 
Dubrovnik byr på en vakker 
kystvei. I sentrum er det 
meste innen rekkevidde til 
fots.

I havnen finner du også 
de to fergeterminalene, 
med en mengde ruter til 
blant annet Hvar, Ancona 
(Italia), Dubrovnik og 
Rijeka. Vær klar over at 
det finnes raske passasjer-
ferger og tregere bilferger, 
spør deg fram etter hur-

tigste alternativ.  De fleste 
passasjerfergene går fra 
kaien som heter Obala 
Lazareta. Nyttige fergea-
dresser:
www.snav.it 
(Hurtigbåt til Ancona)
www.blueline-ferries.com 
(Ancona)
www.jadrolinija.hr

Togstasjonen er heller 
ikke langt unna, den ligger 
rett ved busstasjonen. 
Mange foretrekker buss i 
Kroatia, ettersom de går 
oftere og i mange tilfeller er 
raskere.

taxi
Det er lettest å få taxi i 
området ved busstasjonen, 
ellers kan du  ringe +385 
21 970, +385 21 48 11 00, 
eller +385 21 34 77 77.

poSt
Split er velsignet med 19 
postkontorer – ett av dem 
finner du lett ved den nordre 
inngangen til palasset.
Adresse: Kraja Tomislava 9

apotek
Dobri, Gundulićeva 52 (tel 
+385 21 34 80 74) , og 
Lucac, Pupačićeva 4 (tel. 
+385 21 53 31 88) 

tannhelSe
Perkovic, Vukovarska 22 
Telefon: +385 21 34 65 52 
www.perkovic.hr

fakta

innByggeRe
Ca. 175.000

valuta
Kuna. 1 Kuna = 100 
lipa

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

inteRnett 
www.visitsplit.com
www.dalmatia.hr
www.wikitravel.org/en/
Split

aviSeR 
Slobodna Dalmacija
Feral Tribune

telefon
Landskoden for  
Kroatia: +385

nøDnuMMeR 
112
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elektRiSitet: 
220 V, 50Hz

tuRiStByRå:
TOURIST INFORMATION 
CENTRE 
Adresse: Peristil bb 
Telefon: 385 21 34 56 06
www.visitsplit.com

kaRt
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