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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

وعاصمتها مدينة زغرب، يزيد  برلمانيّة،تعتبر جمهورية كرواتيا دولة جمهوريّة 

عدد سكان البالد عن األربعة ماليين نسمة تقريباً، وتقّسم إلى عشرين مقاطعة 

منها العاصمة زغرب، واللغة الرسمية في البالد هي اللغة الكرواتية إحدى اللغات 

سالفيّة القديمة، والعملة الرسمية للبالد هي الكونا. فيها، والمناخ العام في البالد ال

هو مناخ متوّسط معتدل وقارّي، والديانة الرسمية لسكان البالد هي المسيحيّة 

 األصليين سكان البالد الكرواتالكاثوليكيّة الرومانيّة والغالبية العظمى منهم من 

 

الشرق الجنوبّي لقارة أوروبا، كما ويقع جزء من قع جمهورية كرواتيا في ت

كرواتيا في وسط أوروبا بينما قسم آخر في جنوب شرق القاّرة، وهي تعتبر من 

دول شبه جزيرة البلقان سابقاً، ويحّدها من جهة الغرب دولة سلوفينيا، ومن جهة 

بحر الشرق فتحّدها دولتي البوسنة والهرسك، وصربيا، وأّما الجبل األسود وال

 األدرياتيكي فيحّداها جنوباً.

 

 كرواتيا  عن  مقدمة
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الشنجن. وال يوجد مقر  أحد دولالفيزا شنجن ويمكن الدخول بها بعد الدخول الى 

 سوى سفارة لها بمصر في دول الخليجالستخراج الفيزا 

 

 

 

 

اإلماراتية، القطرية، التركية وممكن عن طريق أي خطوط  فالي دبيطيران 

سعر. واالستفادة من  أفضلحجز المبكر للحصول على أوروبية، وننصح بال

 Sky scanner ، wegoالمواقع التي تقوم بعمل مقارنة بين أسعار الطيران مثل 

 الطيران
 

 كرواتيا قبل السفر إلى

 الفيزا
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 zračna luka franjo tuđman Zagrebمطار زغرب ) فرانجو تومان ( 

 صغره وحسن تعامل الموظفين وتعاونهم وساللة إجراءات الدخولبويمتاز المطار 

 ع الويب للمطاررابط موق

airport.hr-http://www.zagreb/ 

 

 

 

 

 

 عن طريق

 المواقع االلكترونية المشهورة مثل بوكنج او هوتيل كومبانيد لمقارنة /1

 االسعار

 

 الشركات السياحية/2

 airbnbمواقع تأجير المساكن مثل  /3

https://www.airbnb.com/?logo=1 

 ويفضل السكن في السنتر ومن المواقع القريبة من األنشطة والفعاليات

 

 حجوزات الفنادق

http://www.zagreb-airport.hr/
http://www.zagreb-airport.hr/
http://www.zagreb-airport.hr/
https://www.airbnb.com/?logo=1
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تأجير السيارات في كرواتيا يعمل بتكلفة زهيدة إذا كنت استئجار السيارة لفترة 

في األسبوع  1600Knيوميا إلى  820Knبتكلفة حوالي  -معقولة من الزمن 

 نع الموسم.للسيارات الصغيرة مع عدد الكيلومترات غير محدود، اعتمادا على 

 زغربالمتواجدة في مطار والمحلية طريق مواقع تأجير السيارات المعروفة 

وتوجد مواقف السيارات فور الخروج من مبنى المطار حيث تمتاز بسهولة 

 الوصول لها

 

 

 

 

 

 mobile-t شركة

https://www.t-mobile.com/optional-services/roaming.html 

 

 استئجار السيارة

 شرائح الهواتف
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 التعامل يتم ال كرواتيا في سعودي لاير فنص تعادل و كونا هي الكرواتية العملة

 عضو ليست فهي الخليجية العمالت او السعودي اللاير صرف يقبل ال و باليورو

 عند و السفر قبل بلدك من يورو صرف عليك يجب لذلك اليورو منقطة في

 .  كرواتية كونا الى اليورو بتحويل تقوم كرواتيا الى وصولك

 

 

 لتحويل العمالت  Xeوبفضل تحميل تطبيق  

 

 

 

 

 

 العملة والمعامالت المالية
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تم جمع المعلومات باالستعانة بهذا الموقع 

ghguides.com/destinations/europe/croatia/gettihttps://www.rou

around-ng/ 

. ويغطي نظام القطار في كرواتيا بين المدنشبكة متنامية من الطرق السريعة توجد 

الساحل، حيث تأتي شبكة  منها علىأجزاء من الشمال والشرق، ولكن القليل 

 ،والقوارب الطريق الوحيد إلى الجزر وتوفر العباراتالحافالت 
 

 والحافالت القطارالسفر ب.
 

 
 

 

 

 

 

 كرواتياالمواصالت في 

https://www.roughguides.com/destinations/europe/croatia/getting-around/
https://www.roughguides.com/destinations/europe/croatia/getting-around/
https://www.roughguides.com/destinations/europe/croatia/getting-around/
https://www.roughguides.com/destinations/europe/croatia/getting-around/
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 الفيري بواسطة العبارة

 

 

هناك العديد من خدمات العبارات التي تربط البر الرئيسي الكرواتي بالجزر 

شركة العبارات الحكومية  jadrolinija األدرياتيكية. معظمها تدار من قبل

 الرئيسية

www.jadrolinija.hr//http:/ 

( بدأت في kriloعلى الرغم من أن مشغلي القطاع الخاص )مثل أسطول القارب 

 تقديم المنافسة.

schedule-https://www.krilo.hr/en/sailing 

 

 بالطائرة

بط مدن الدولة ببعضها وتستغرق عن طريق الخطوط الجوية الكرواتية والتي تر

 اقل،دقيقة او  55 كدوبروفنيالرحلة من زغرب الى 

http://www.jadrolinija.hr/
http://www.jadrolinija.hr/
http://www.jadrolinija.hr/
https://www.krilo.hr/en/sailing-schedule
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 European Coastal Airlinesتقدم الخطوط الجوية األوروبية الساحلية 

 

http://www.ec-air.eu/ 

؛ ومن بوال قصيرة من سبليت إلى جيلسا في هفار وفيال لوكا في كورتشوال رحالت

 بإلى مالي لوسينج ورا

 

 

 بواسطة السيارة
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نظام الطرق في كرواتيا شامل، ولكن ليس دائما من نوعية جيدة بمجرد أن تتجاوز 

طريق  السريعة عنتوجد رسوم على الطرق  االرئيسية. كمالطرق السريعة 

 األخرى.بوابات تحصيل التذاكر في الطرق وممكن تجنيها باستخدام الطرق 

 

 

 ذا كنت ترتيب استئجار مقدما.

 

 

الحظت خالل رحلتي ان األسواق الكبيرة غير منتشرة في كرواتيا واغلبها أسواق 

ويكثر تواجدها في الساحات ووسط  الشوارع،شعبية او محالت على جنبات 

 وسبلت وبوالتوجد الموالت في المدن الكبيرة مثل زغرب المدينة  و

 

 

 

أوسطية واإليطالية  أسعار المطاعم متوسطة وتتوفر االكالت البحرية والشرق

 والكرواتية

*********************** 

 التسوق

 أسعار المطاعم
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 رابط للمطاعم الحالل في زغرب

-zfz10751-g294454-https://ar.tripadvisor.com/Restaurants

tia.htmlZagreb_Central_Croa 

 

 

 

 الحجاب والنقابأي مشكلة في ارتداء  دال توج

 

 

 

كرواتي بسيط التعامل جداً رائع من المطار وحتى عودتك الى وطنك الشعب ال

 . وعلى طبيعته ومتعاون الى اقصى درجة 

 

 

 

 والشرطة متواجدة في كل مكاناألمان عالي في كرواتيا 

 

 

 الحجاب

 للسياحكرواتيين معاملة ال

 األمان

https://ar.tripadvisor.com/Restaurants-g294454-zfz10751-Zagreb_Central_Croatia.html
https://ar.tripadvisor.com/Restaurants-g294454-zfz10751-Zagreb_Central_Croatia.html
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من أكثر الوجهات السياحية في العالم جاذبية فهي تعد السياحة في كرواتيا واحدة 

على مستوى العالم من حيث الشعبية. وتمتاز كرواتيا بتنوع  18تحتل المركز 

وتعدد منتجعاتها التي تقدم العديد من خدمات العالج والرفاهية، كما تحتوي على 

معالم السياحة الجماعية إلى األسواق المتخصصة ومختلف المطاعم، إضافة 

رصيف. أما  16000لسياحة البحرية. حيث تتوفر العديد من المراسي وأكثر من ل

السياحة الثقافية فهي تعتمد على جاذبية المدن الساحلية التي تعود أطاللها 

ومعالمها للعصور الوسطى والعديد من الفعاليات الثقافية التي تجري خالل فصل 

لية والمعالم السياحية الزراعية الصيف. المناطق الداخلية. توفر المنتجعات الجب

من  %9منطقة محمية تغطي  444والمنتجعات العالجية. تحتوي كرواتيا على 

محميات طبيعية. أما أقدم حديقة وطنية  10حدائق وطنية و 8مساحة البالد وهناك 

فهي بحيرات بليتفيتش وهي إحدى مواقع التراث اإلنساني لليونسكو. تحتوي 

بحيره تقع في منطقة جبليه تكسوها  األزهار وتضم حدائق  16بحيرات بليتفيتش 

بليتفيكا جيزيرا الوطنية التي تعد واحدة من أجمل حدائق كرواتيا، وتتخللها أنهار 

وجداول صغيرة وشالالت تتميز بصفاء مياهها البلوري، ما يعطي للمكان سحراً 

غرب، ويمتد على جنوب العاصمة الكرواتية  140خاصاً. يقع هذا المكان على بعد 

ألف هكتار ويزوره قرابة المليون زائر سنوياً. أما محمية فليبيت  30مساحة 

الطبيعية فهي جزء من برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي فضالً عن حدائق الوطنية 

والطبيعة، وهي محمية من قبل الحكومة المركزية، في حين تتم إدارة المناطق 

 المحمية األخرى من المقاطعات.

 

 كرواتيا السياحة في 
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ZAGREB زغرب 

 

هي عاصمة البالد، ومركز النشاط والحركة والتسوق في كرواتيا. في وسطها تقع 

واقع الرئيسية بجانب المنازل ساحرة التصميم، والمطاعم األماكن الثقافية والم

والمقاهي والحدائق، وتعد زغرب من المدن السياحية الترفيهية المميزة على 

ز بالتصميمات الهندسية الحديثة، بجانب الحفاظ على مستوى أوروبا، وهى تتمي

وانصح بالسكن في وسط المدينة لقربها من الساحة  التراث الثقافي الكرواتي القديم

لمطاعم وخاصة فندق دبروفينك زغربواألسواق وا  

 

 

 

 

 

 في كرواتيا السياحيةلم المدن والمعا همأ
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Dubrovnik  

 دوبروفنيك

 
. 

تتقدم على العاصمة  رغم أنها ليست العاصمة السياسية لكرواتيا، إال أّن دوبروفنيك

، وتعيش على واالقتصادزغرب بشهرتها وجاذبيتها، فهي عاصمة السياحة 

مدخولها السياحي والتجاري الذي يوفر لها حياة كريمة، وهي وجهة محببة 

للمشاهير واألثرياء، الذين يتهافتون على شراء المنازل الفخمة المطلة على 

شاملة وكاملة، فهي تقدم متعة الشواطئ  سواحل البحر األدرياتيكي، كما أنها وجهة

والبحر وروعة اآلثار والمدن القديمة الحميمة وكذلك المحميات الطبيعية الساحرة، 

 ازدحاماوهي مناسبة لعطالت العائالت وشهر العسل ورحالت الشباب، وتشهد 

شديدا في شهور الصيف، وقد نالت المدينة شهرة واسعة خاصة بعد تصوير 

في عدد من المواقع الشهيرة فيها العروش"مسلسل "صراع   

 

game of thrones 
http://www.kingslandingdubrovnik.com/filming-

locations 
 

. 
 

 توجد محالت بيع تذكارات المسلسل في انحاء المدينة القديمة

 واذا رغبت باخذ صورة على كرسي عرش الملك يوجد في محل

dubrovnik city shop 
 والموجود في احد ازقة المدينة القديمة ولكن البد من الشراء منه
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كما تنتشر مكاتب الجوالت السياحية على مداخل المدينة القديمة وداخل ازقتها ، 

وتشمل على جوالت سياحية داخل دبروفينك او للمناطق المجاورة داخل كرواتيا 

وخارجها ، مثل موستار في البوسنة ، او زيارة الجبل األسود ، كما انه يمكن 

 االستغناء عن السيارة بسبب توفر الباصات العامة في النقل.

 
 

Split  سبليت  

 

مدينة سبليت تعتبر من أكبر مدينة في دلماسية وثاني أكبر مدينة في كرواتيا، اإلسم 

القديم لمدينة سبليت الكرواتية حينما كانت مستوطنة إغريقية هو "سباالثوس"، 

نة ضمن ممتلكات اإلمبراطورية الرومانية عرفت بإسم وبعد أن أصبحت المدي

"سبالتوم"، تطور االسم ليصبح خالل فترة العصور الوسطى "سباالترو" 

(Spalatroفي اللغة الدلماتية في حين عرفت لد ) ى السالف الجنوبيون باسم

 "سبليت"
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 أستريا

 

 

في كرواتيا ، هي أكبر شبه جزيرة في البالد، كما تعد من أجمل مناطق السياحة 
وهى منطقة خضراء تضم عدة مدن ومناطق ريفية يرجع تاريخها إلى العصور 
الوسطى، ومن أهما مدينة بوال والتي بناها اإلمبراطور أوفراسيوس في القرن 

متر  132السادس الميالدي، كما تضم المنطقة مغارة بردين والتي يبلغ عمقها 
كهوف 5باإلضافة إلى  . لى العديد من األزقة والحلبات بوال منطقة تحتوي ع

واآلثار الرومانية، كما تضم أستريا مدينة مورفون والتي يرجع تاريخها إلى 
العصور الوسطى، باإلضافة إلى جزر بريجوني الساحرة التي تعد من أجمل وأهم 

 األماكن السياحية في كرواتيا

 

Motovun  موتوفن  

وسط استريا بين التالل مما يمنحها أحد أجمل المدن السياحية في كرواتيا. وتقع 

 .جمال خاص
 .ويحيط بها عدد من حقول الزيتون، بجانب الغابات الغنية بنبتة الكمأة النادرة

 .كما يمكن؛ رؤية وديان نهر ميرنا من خالل قمة التالل المحيطة بها
 .ولهذا يخترها السياح بحثا عن الراحة، واالسترخاء وسط الجمال الطبيعي الساحر

بيتزا اللذيذة المضاف إليها الكمأ األبيض؛ أشهر األطعمة الموجودة بالمدينةال . 
 .فستجدها تعد في المطاعم، واألكشاك أينما تذهب

يمكنك االستمتاع بتناول تلك الوجبة الشهية، على أنغام الموسيقى، واالستعراضات 

 التي تقام بشكل دائم في شوارع المدينة
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Korcula كركال 
 

 
 

ة كركال في جبال األلب الدينارية، وسط تالل الحجر الجيري، والدولوميتتقع مدين . 
تقع شمال جزيرة كركال، التي تبرز من ساحل الدلماسي. ويحيط بها بحر 

 .األدرياتيكي من ثالث جهات
هذا بجانب أشجار الصنوبر، وجذوع النخيل المائلة؛ اللواتي يحيطن بها من 

 .الجوانب األخرى
بالمنازل المغطاه بالرخام، والتي تشع بألوان خالبة كالبيج، تمتأل شوارعها 

بجانب األسقف المصنوعة من؛ القرميد األحمر والمرمر األبيض. . 
يمكنك االستمتاع بتناول المأكوالت البحرية الشهية، وسط جو رائع مطل على مياه 

 .البحر، ومنظره الساحر
مدينةوذلك بأحد المطاعم التي؛ تنتشر على طول ساحل ال  

 
 
 
 

http://murtahil.com/8799/%d8%a3%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a7-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d9%88/motovun-830213_1280/
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 Zadar  زادار

 .تطل زادار على بحر األدرياتيكي، وتعد من أجمل المدن السياحية في كرواتيا
تتمتع بتاريخ عريق، وتنوع في األذواق؛ يبرز من خالل عمارتها، وجمالها 

 .الساحر
 .مثل شوارعها، وميادينها المغطاة بالرخام

از القوطي، والباروكي هناك أيضا كنيسة القديس شمعون، المبنية على الطر

 .الريفي
 .يقع بجانبها كنيسة القديس دوناتس، التي تحمل طراز بيزنطي خاص

المياه المحيطة بها تكشف عن محتواها، نظرا لكونها صافية. مما يجعلها مكان 

 .رائع للغوص، والسباحة

 

 

 

 

 

http://murtahil.com/8799/%d8%a3%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a7-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d9%88/st-donatus-507024_1280-940x627/
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 تروجير

 Trogir 

 

تتداخل مدينة تروجير مع سالل الجبال، والبر الرئيسي لبحر األدرياتيكي. وتخضع 

 .لحماية منظمة اليونسكو
وذلك حيث تحوي تنوع كبير في الحضارات، والتاريخ حيث تعرضت لالحتالل من 

 .قبل حضارات، ودول محتلفة
القديمة ويشمل تاريخها كال من؛ إمبراطورية روما، وجمهورية البندقية، واليونان . 

يخترق وسط المدينة عدد من الممرات الضيقة، التي تحوي الكثير من الشرفات 

 .المعلقة؛ الخاصة بمطاعم البيتزا، والمقاهي
كامرلنغو، بجانب كنيسة المدينة التي؛ تحمل طراز  تقع بجانبها جدران هائلة خاصة 

 .الرومانسيك الخالب
على الجبال مما يمنحك مشهد ساحر، يمكن رؤية الشواطئ المحيطة بالمدينة من؛ أ

 .هذا بجانب جزيرة أوكروغ غورني

 

 

 

http://murtahil.com/8799/%d8%a3%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a7-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d9%88/old-town-1675454_1280-940x705/
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 بوال

 Pula 

 

 .تتزين مدينة بوال بالرواق، والقناطر الخاصة بالمدرج الروماني؛
 .تطل المدينة على الشواطئ المتأللئة لشبة جزيرة فيروديال، وخلجان كامنجاك

السنوات، هذا بجانب كنيسة وتضم عدد من المعابد القديمة التي؛ تعود ألآلف 

 .األرثوذكس التي؛ تتمتع بعمارة ساحرة
تنتشر المقاهي، والمطاعم خالل شوارع المدينة الضيقة؛ حيث يمكنك تناول كوب 

 .من القهوة، أو االستمتاع بقطعة بيتزا
 

 

 

 

 

http://murtahil.com/8799/%d8%a3%d8%ac%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a7-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d9%88/the-coliseum-1658372_1280-940x629/
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حيرات بليتفيتش الوطنية .. األجمل في كرواتياب  

 

 

من أقدم الحدائق الوطنية في جنوب شرق حديقة بليتفيتش الوطنية هي واحدة 

أوروبا وأكبر حديقة وطنية في كرواتيا، ونظرا لما تتمتع به من جمال ال يقارن فقد 

وقد تأسست الحديقة 1979سكو للتراث العالمي  في عام تم إضافتها إلى سجل اليون

وتقع في منطقة جبلية في وسط كرواتيا، على الحدود مع  1949الوطنية في عام 

البوسنة والهرسك، إال إن الربط الهام بين الشمال والجنوب، الذي يمر عبر منطقة 

الحديقة  الحديقة الوطنية، يربط كرواتيا الداخلية مع المنطقة الساحلية األدرياتيكية.

الوطنية مشهورة عالميا ببحيراتها المذهلة الستة عشر، والتي ترتبط فيما بينها 

ميلة التي تختلف في ارتفاعها، فيما تشتهر عبر مجموعة من الشالالت الج

البحيرات بألوانها المميزة، التي تتراوح بين األخضر والرمادي واألزرق، والتي 

تتغير باستمرار اعتمادا على كمية المعادن أو الكائنات الحية في الماء وزاوية 

فاع ضوء الشمس.من خالل التأثيرات المناخية المختلفة والفرق الكبير في االرت

داخل المنطقة المحمية، تختلف أيضا الحيوانات والنباتات في المنطقة، وفي العام 

فإن الحديقة الوطنية هي موطن لكثير من األنواع النباتية والحيوانية المتوطنة.وقد 

ساهم الموقع الجغرافي الخاص بحيرات بليتفيتش والخصائص المناخية المحددة 

يعية والتنوع البيولوجي الغني في هذه المنطقة، في ظهور العديد من الظواهر الطب

فاحرص على اكتشافه أما بمفردك أو عبر العديد من الجوالت المنظمة التي تنطلق 

 في الحديقة
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بالنسبة لمواقف السيارات  يوجد موقفين على يمين الخط وشماله يفضل اختيار 

لكبار  بزيارة الحديقة حال انصالمواقف التي بجانب الحديقة على شمال الطريق  ، 

المشي بها ، تحتاج يوم كامل لمشاهدة البحيرات يستغرق  لعصويةالسن واألطفال 

ساعات ، بعد االنتهاء من الجولة يوجد منطقة جلوس ومطاعم  5الى  4من 

ومحل بيع التذكارات ودورات المياه ، بفضل اخذ قسط من الراحة وتناول طعام 

في المحطتين التي تقابلك ألخذ جولة في البحيرة الغداء ثم الصعود الى البوت 

ولعبورها الى الشاطئ االخر ، والمشي مسافة ربع ساعة حتى تصل الى منطقة 

القطارات المحلية لكي توصلك الى اقرب نقطة ممكن ان تصلها وبعدها تكمل 

المنطقة هل المشي الى موقف السيارة ولكن يجب التأكد عند إيقاف السيارة من 

 .A&Bهي 
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تشتهر كرواتيا بأنها تضم عدداً كبيراً من الجزر السياحية الراقية تتمتع كل منها 

تتنوع الجزر السياحية في كرواتيا ما بين الجزر  ومتميزة،بشخصية فريدة 

الصغيرة التي ال تعدو أن تكون مجرد صخور في البحر إلى الجزر الضخمة واسعة 

لمثال جزيرة "كريس" المصنفة كواحدة من أكبر المساحة و التي منها على سبيل ا

 جزيرة في البحر المتوسط. 20

 

 

 

 كرواتياالسياحية في  جزراهم الثانيا 
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Cres – جزيرة كريس    
 

 
 
هي الجزيرة األكبر في منطقة البحر األدرياتيكي بل ربما  Cres – جزيرة كريس

واحدة من الجزر األشهر التي تتمتع بطبيعة صعبة قليلة نظراً لوجود العديد من 

فعات على سطحهاالتالل و المرت ورغم طبيعة األرض الغير مستوية إال أن الجزيرة .

تضم مجموعة من أجمل الشواطئ المفروشة بالحصى األبيض البلوري باإلضافة 

التي تعد البحيرة العذبة األعمق في منطقة  (Vrana) إلى ظاهرة البحيرة العذبة

.شرق أوربا على ظهر جزيرة  يمكن للسياح ممارسة العديد من األنشطة الترويحية

 كريس مثل تسلق التالل و التزلج على الماء و الغطس وباقي الرياضات المائية

. 
 

Brac جزيرة براك 

 
السياحية في مفرق الساحل الكرواتي وتشتهر بالتالل  Brac –تقع جزيرة براك 

 المخروطية، الخلجان المنعزلة، المياه الصافية و أشجار الصنوبر الرائعة.
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يرة براك من أعلى المزارات الشاطئية في كرواتيا نظراً لما تضمه من تعتبر جز

مشاهد سياحية محببة إلى الجميع مثل كهف التنين في نهاية الطرف الجنوبي 

( باإلضافة إلى شاطئ زالتني Škripللجزيرة، متحف الجزيرة الذي يقع في قرية )

 رات الشهير بالقرب من "بول".

أعلى جبال الجزيرة كما يعتبر تسلقه من األنشطة يعتبر جبل "فيدوفا غورا" 

المفضلة من السياح باإلضافة إلى الطيران الشراعي، العاب الطائرات الورقية، 

الغطس مع القيام بجوالت الكتشاف الخلجان و الكهوف المتناثرة في أنحاء جزيرة 

 براك التي تعد من أجمل جزر كرواتيا السياحية

 
 

http://www.bracinfo.com/ 

 

 HAVAR هفار

 

http://www.bracinfo.com/
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مدينة هفار هي أكثر المدن الخالبة في الجزيرة مع وجود أقدم قرية في الجزيرة ، 
فضال عن عدد من القرى الصغيرة التي تقع في المناطق الداخلية الخصبة والتي 

 تستحق الزيارة .

  

Krkكرك 

  

الجزيرة الذهبية ، جزيرة الكرك هي أقرب الجزر ‘ا باسم غالبا ما يشار إليه
الكرواتية إلى أوروبا الغربية . وهي الجزر المتصلة الى البر الرئيسى عن طريق 
الجسر ، مما يسهل الوصول إليها . يحظى زوار الكرك باالستمتاع بالجزيرة مع 

من الجزيرة مجموعة واسعة من المناظر الطبيعية . في حين أن الطرف الشمالي 
هو المنطقة القاحلة ، في الطرف الجنوبي من الجزيرة تجد الخلجان اللطيفة . وفي 
المنطقة الداخلية ، هناك التالل الصخرية والحقول الخصبة التي توفر اطاللة خلفية 

ومثالية لزراعة العنب . وتشمل األنشطة الشعبية كالغطس والتزلج على الماء 
طيران الشراعيوالتزلج على الماء ، وال  

  
 

 

 

 

https://www.almrsal.com/post/181111/krk
https://www.almrsal.com/post/181111/krk
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Mljet 

ملجيت   

 

هي الجزيرة األكثر خضرة بين مجموعة ” Mljet –ملجيت “ال جدال أن جزيرة 
جزر كرواتيا السياحية حيث تغطى الغابات مساحات واسعة من الجزيرة بينما 

من األشياء التي يجب  ومزارع وقرى للفالحين. تعتبر األجزاء الباقية حقوالً 
البحيرتين المالحتين اللتين تقعان في نهاية الطرف ” ملجيت“زيارتها في جزيرة 

الغربي للجزيرة حيث يوجد وسط هاتين البحيرتين جزر صغيرة أيضاً عليها بعض 
 المباني التاريخية.

ww.mljettravel.comhttp://w/ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.mljettravel.com/
http://www.mljettravel.com/
http://www.mljettravel.com/


28 
sosotravel.wordpress.com 

 اهم األنشطة والفعاليات السياحية في كرواتيا

 من اهم األنشطة في كرواتيا

 Diving الغوص /1

 

 رابط الموقع

croatia.hr-http://www.diving/ 

 

 Zipline زبالين  /2

 

 رابط الموقع

croatia.com-http://zipline/ 

http://www.diving-croatia.hr/
http://www.diving-croatia.hr/
http://www.diving-croatia.hr/
http://zipline-croatia.com/
http://zipline-croatia.com/
http://zipline-croatia.com/
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 Kayakingركوب قوارب الكايكنج  /3

 

 قعارابط للمو

http://outdoorcroatia.com/ 

ww.adriatickayaktours.comw 

expert.com-www.croatia 

 

 Adventure Driven Vacationsالسقوط الحر  /4

 

 رابط الموقع

https://adventure-driven-vacations.com/ 

http://outdoorcroatia.com/
http://outdoorcroatia.com/
http://outdoorcroatia.com/
http://www.adriatickayaktours.com/
http://www.croatia-expert.com/
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 Explore nature onجات الدفع الرباعية ادراستكشاف الطبيعة عن طريق  /5

a quad on your own. 

 

 

 

 رابط الموقع

http://www.splitoutdooradventure.com/ 

 

 Buggy Safari Dubrovnikسيارات السفاري في دبروفينك  /6

 

 رابط الموقع

ww.buggydubrovnik.comhttp://w/ 

 

 Raftingقوارب الرافتنج  /7

http://www.splitoutdooradventure.com/
http://www.splitoutdooradventure.com/
http://www.splitoutdooradventure.com/
http://www.buggydubrovnik.com/
http://www.buggydubrovnik.com/
http://www.buggydubrovnik.com/
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 رابط الموقع

pirate.com-http://rafting/ 

 

 Paragliding Tandem Istraالشراعي بالمظالت  القفز /8

 

 رابط الموقع

www.istraparagliding.com//http:/ 

 

 افضل ثالث اماكن لركوب الخيل: ركوب الخيل  /9

Bosko’s Ranch – Ivos’s Plitivce – Istria 

http://rafting-pirate.com/
http://rafting-pirate.com/
http://rafting-pirate.com/
http://www.istraparagliding.com/
http://www.istraparagliding.com/
http://www.istraparagliding.com/
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 الموقعرابط 

www.farandride.com 

 

لعده ايام  رحله ليوم او رحله” سييلنق ” الرحالت البحرية  .. االبحار او  /10

 بين جزر كرواتيا

 

 الموقعرابط 

line.com-http://www.katarina/ 

croatia.com-https://www.sail/ 

oatsailingholidays.comhttp://bareb/ 

 

http://www.farandride.com/
http://www.katarina-line.com/
http://www.katarina-line.com/
http://www.katarina-line.com/
https://www.sail-croatia.com/
https://www.sail-croatia.com/
https://www.sail-croatia.com/
http://bareboatsailingholidays.com/
http://bareboatsailingholidays.com/
http://bareboatsailingholidays.com/
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 رحالت اليوم الواحد الى دولة الجبل األسود والبوسنة

 

 رابط الموقع

http://www.dubrovnikdaytours.net/ 

 

 األنشطة في كرواتيا حسب تصنيفها في موقع ترب ادافايزر رابط أفضل

-Activities-g294453-https://ar.tripadvisor.com/Attractions

Croatia.html-c61 

 بدنية في كرواتيااللياقة الصحية ومراكز المنتجعات ال

يع فنادقها والتي تشتهر كرواتيا بتوفر المنتجعات الصحية ومراكز السبا في جم

تشمل على جلسات المساج واالسترخاء والعالجات الطبيعية والتجميلية، 

 ومن  افضل المنتجعات التي تم تجربتها فندق والحمامات التركية والساونا .

Falkensteiner Hotel & Spa Iadera  على مستوى عالي من االحترافية

 والتميز .

  

http://www.dubrovnikdaytours.net/
http://www.dubrovnikdaytours.net/
http://www.dubrovnikdaytours.net/
https://ar.tripadvisor.com/Attractions-g294453-Activities-c61-Croatia.html
https://ar.tripadvisor.com/Attractions-g294453-Activities-c61-Croatia.html
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 ةجدول الفنادق التي تمت تجربتها في الرحلة وكلها رائع

 

 

 بويتويلا يف يتانق ىلع ةلحرلا تاهويديف

https://www.youtube.com/channel/UCwdEHVlbHL1Qr9zaVuM

fdgA/playlists?view_as=subscriber 

 

 

 

 نوع الغرفة الفندق الى من المدينة

Dubai 2 3 Premier Inn Dubai 
International 

Airport 

 غرفة مزدوجة

Karlovac 3 4 Hotel Korana 
Srakovcic 

 مع مزدوجة كمفورت غرفة
 شرفة

Savudrija 4 6 Kempinski Hotel 
Adriatic Istria 

Croatia 

 أو مزدوجة ديلوكس غرفة
 البحر على إطاللة مع توأم

 األدرياتيكي

Malinska 6 8 Hotel Villa Margaret استحمام حوض مع جناح 
 ساخن

Petrcane 8 10 Falkensteiner Hotel 
& Spa Iadera 

 سويت مطل على البحر 

Plitvica 
selo 

10 12 Seliste Dreznicko بسرير سوبيريور غرفة 
بشرفة توأم أو مزدوج . 

Dubrovnik 12 15 Hotel Dubrovnik 
Palace 

 مزدوجة سوبيريور غرفة
شرفة مع البحر على مطلة  

Zagreb 15 17 Hotel Dubrovnik جونيور جناح  

 في كرواتيا  الفنادق التي تمت تجربتها 

https://www.youtube.com/channel/UCwdEHVlbHL1Qr9zaVuMfdgA/playlists?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCwdEHVlbHL1Qr9zaVuMfdgA/playlists?view_as=subscriber
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  ةديفملا تامولعملا ضعب ميدقت يف تقفو دق أكون نا أتمنى اماتخو

  ايتاورك ىلا رفسلا يبغارل

 مكئاعد نم يوال تنسون

 

  

 

 

  


