


Rab znali již antičtí spisovatelé. Jako první ho výslovně 
zmiňuje římský zeměpisec a spisovatel Plinius Starší 
v 70. letech po Kristu pod jménem Arba, což znamená 
tmavý, zelený, temný. Tento název později převzal 
také italský jazyk, v němž se uchoval do našich 
dnů. Chorvatský tvar jména, Rab, se poprvé uvádí 
v dokumentu o založení františkánského kláštera 
sv. Eufémie v Kamporu roku 1446, a vznikl metatezí 
(přesmyknutím hlásek) ze stejného kořene Arb.
Svůj municipální status Rab získal již jako zformovaná 
liburnská společnost v 10. roce před Kristem, kdy mu 

císař Augustus Octavianus, známou dedikací, daroval 
městské hradby a věže. Epitet Felix – šťastný, byl Rabu 
udělen za vlády císaře Septimia Severa počátkem III. století 
po Kristu, jedinému, kromě Salony, na území dnešního 
Chorvatska. Četné kostely, kláštery, paláce, náměstí, lóže 
svědčí o vysoce rozvinutém urbanistickém a kulturně-
společenském prostředí. V Rabu se často střídali vladaři, od 
dávných Římanů, Byzantinců a Benátčanů až po uherské a 
chorvatské krále, avšak nikdy neutrpěl větší škody. Proto 
se zachovalo jeho architektonické jádro vybudované již v 
antice a později doplňované novými stavbami.  



HISTORIE



ARCHITEKTURA
Celistvost ostrovní architektury tvořené také lidovým 
stavitelstvím s různými stylovými charakteristikami, 
cennými uměleckými díly  a kulturními památkami 
činí rabské kulturní dědictví mimořádným, určuje jeho 
identitu a příslušnost ke středomořské kulturní oblasti.
Již římští stavitelé obohacovali město antickými stavbami, 
a tak máme tři hlavní ulice – podélné osy – a řadu 
menších, které se z vrchu poloostrova spouštějí k přístavu. 
V Horní ulici se již s příchodem raného křesťanství budují 
četné a velmi významné sakrální stavby. Právě tady se 
nacházejí nejkrásnější kostely: katedrála Nanebevzetí 



Blahoslavené Panny Marie, kostel sv. Andrije, sv. Justiny, sv. Kříže, sv. 
Ivana, a také čtyři zvonice. Proto i dnes nosí Horní ulice předzvěst 
kultovního a duchovního.
Kámen je vládcem náměstí, náměstíček, ulic i schodišť v Rabu – směle 
vchází do domů, patricijských paláců, kostelů, zahrad - otiskuje svoji 
pečeť na bělosti stoleté architektury. Z kamene se stavělo od antiky 
až dodnes, staletí ho ztenčila jen o vlásek a zanechala na něm tenkou 
lesklou patinu, jež chrání všechnu jeho krásu, která skrze ni prosvítá 
a s přírodou a okolím tvoří podivuhodnou harmonii. 





STAROMĚSTSKÉ JÁDRO
Je jen málo chorvatských měst, která se chlubí takovou 
krásou. Rab se rozkládá na poloostrově, již celá staletí 
vzdoruje času a nad ním bděle hlídkuje kvarteto zvonic 
jako jeho staletý charakteristický symbol. Součástí města 
jsou tři podélné ulice; Dolní, Střední a Horní, spojené 
dvanácti příčnými uličkami. Městské nábřeží s dvěma 
překrásnými náměstími, terasy a intimní prostory pro 
občerstvení a odpočinek jsou hlavními městskými body, 
v nichž se střetávají cesty, jsou spojením města se 

světem….  K zátoce sv. Eufémie vede promenáda kolem 
městské pláže a života u moře i na moři. Tolik toho, a 
vše nadosah ruky, jen na krok. Rab turistům odedávna 
poskytoval více než jen smaragdové moře, ryby, raky, 
rudá vína na stole a vstřícnost domácích. Rab je ostrovem 
kultury od antiky do dnešních dnů, překrásné krajiny, 
dlouhých a příjemných promenád. Šťastný Rab – Felix 
Arba – tak ho nazvali již Římané, kteří věděli, jak si 
užívat a jak pojmenovat místo.



Tři městské parky se nacházejí v oblasti staroměstského 
jádra, největší Komrčar, Boškopini a park sv. Marina. Tato 
překrásná zelená jeviště, duše a plíce staroměstského 
jádra, nás svou zelení a ohňostrojem květinových barev 
vábí, abychom si odpočinuli, abychom se v nich zdrželi. 
Rabské parky jsou specifické ještě něčím – znázorněnými 
legendami. V Komrčaru se nachází busta lesníka 
Pravdoje Belije, který roku 1883 zalesnil oblast parku, 
uprostřed parku Boškopini se nachází stoletá fontána, 
která symbolizuje všechna ostrovní místa a prameny 

života. Parku sv. Marina dominuje socha sv. Marina, 
zakladatele republiky San Marino. Fontána a legenda 
o pastýřce Draze a pastýři Kalifrontu na náměstí sv. 
Kryštofa je místem, na kterém se odehrává veřejný život, 
shromažďují se lidé, setkávají se a užívají si při prvních 
jarních nebo podzimních akcích. Největším Rabanem byl 
Marko Antun de Dominis, biskup, arcibiskup, teolog a 
fyzik – Raban světového významu. UNESCO prohlásilo 
rok 2010 rokem Marka Antuna de Dominise. Ivan Křtitel 
Raban byl známý slévač kostelních zvonů a děl.



PARKY

LEGENDY 
OSOBNOSTI



RABSKA FJERA
„Rabska fjera“ je nejhodnotnější manifestací, 
která pečuje o tradiční kulturní hodnoty 
ostrova Rabu, je setkáním věků ve městě 
Rabu. Historické založení slavností „Rapska 
fjera“ vyhlásila Velká Rada města Rabu 
21.07. 1364 na počet krále Ludvíka Velikého, 
který Rab osvobodil od Benátčanů, a na 
počest sv. Kryštofa, patrona města Rabu. Na 
slavnosti se na znamení vděčnosti uctívaly 

relikvie sv. Kryštofa, neboť podle legendy 
osvobodil a zachránil Rab v roce 1075. 
Obnovené slavnosti „Rabska fjera“ se 
konají ve zkráceném třídenním termínu: 
25.07. na svátek sv. Jakuba, 26.07. na svátek 
sv. Anny a 27.07. na svátek sv. Kryštofa. V 
kamenných ulicích, na náměstích a dvorech, 
a také u moře ožijí středověké dílny a hrdí 
Rabané ztělesňují živé obrazy ze života ve



STŘEDOVĚKÝ RAB

středověku: jsou zde pekaři, cukráři, medaři, vinaři, 
malíři, hlaholité, keramici, hrnčíři, kameníci, kováři, 
truhlář, košíkáři, provazníci, vinaři, pěstitelé oliv, 
obchodníci, výrobci léčivých bylin. Etno vesnice 
vypráví o životě selských rodin, ovčáci zpracovávají 
ovčí sýr a vlnu, pálí se pálenka, pletou se vrše, rybáři 
loví se svíčkami, pletou se sítě, smaží se ryby, solí 
se a nabízejí slané ryby, lodní tesaři opravují bárky. 
„Rabska fjera“ se prostě musí zažít, aby se ucítil dech 
uplynulých staletí a duch středověku.



LIDÉ A ZVYKY
Rabského člověka způsob života vždy 
vázal a váže k původní tradici: moři a 
zvykům, a tak zatímco se ve městě Rabu 
tančily staroměstské a benátské tance, 
prostý lid tančil za zvuku tradičního 
ostrovního hudebního nástroje „mihu“  
(měch) a tancoval „Rabský tanec“. 
Rabská folklórní sdružení svou péčí 

zachovala kořeny folklóru a 
dále je předává těm nejmladším. 
Díky promenádním folklórním 
vystoupením a koncertům 
rabských sborů – zpěv a capella, 
se turisté seznamují s částí 
národní tradice a kulturního 
bohatství ostrova Rabu. 





BOHATSTVÍ PŘÍRODY
Rab je ostrovem vůní a barev přírody, aromatických 
léčivých bylin a koření, vysoce kvalitních vín, prošku 
a pálenky, medu a výrobků z medu, levandule. Rab je 
ostrov s velmi vysokou insolací, dokonce 2480 hodinami 
slunečního svitu ročně a 150 slunečnými dny v roce. 
Takovéto klimatické podmínky z velké části ovlivňují a 

přispívají k ekologické výrobě a základnímu přístupu k 
produkci ekologických výrobků. Na ostrově se vždy žilo 
z bohatství flyšových ostrovních polí a moře. Díky čistotě 
vzduchu, který vyhovuje astmatikům a kardiakům, je 
Rab přírodní léčebnou, místem pro relaxaci a návrat do 
plné životní formy.





GASTRONOMIE
Úrodná rabská zem se svými plody a okolní moře 
oplývající vynikajícími rybami a prvotřídními krevetami 
jsou základem rabské gastronomické nabídky, 
kterou charakterizuje zdravá středomořská kuchyně. 
Gastronomická nabídka je zde tak bohatá a ekologicky 
determinovaná, že se stala součástí nabídky ostrovních 
suvenýrů. Nejčerstvější ryby a plody  moře, „rapska 
torta“ - moučník jedinečné chuti, který se na ostrově 
připravuje již  více než osm set let, ekologicky

pěstované olivy, fíky, hroznové víno a med jsou 
charakteristické rabské delikatesy na jídelních lístcích 
četných rabských restaurací, hostinců a sklípků, 
připravované zkušenými a vynikajícími mistry 
kuchyně tradičním způsobem. Rabská hotelová škola 
vzdělává špičkové turistické pracovníky již více než 
50 let. Objevování rabské gastronomické nabídky a 
pronikání do jejího tajemství je čin, který vás odmění 
plností chuti.







AKCE
Během roku se střídá přes dvě stě akcí 
koncipovaných tak, aby uspokojily i to 
nejnáročnější publikum. Zvláště je třeba 
zmínit „Rabské rytířské hry“ – turnaj Sdružení 
rabských střelců z kuší ve střelecké soutěži 
se středověkým obranným pevnostním 
samostřílem, které se konají 9. května, 25. 
června, 27. července a 15. srpna. Jsou zde také 
rabské hudební večery s eminentními umělci 
z Chorvatska i ze zahraničí, koncerty dechové 
hudby Rab. V létě je Rab otevřeným ateliérem 
četných malířů, mnohé ulice a prostranství se 

mění v galerijní výstavní prostory. Duben 
a květen jsou rezervovány pro pěší túry na 
nejvyšší ostrovní vrch Kamenjak a cyklistické 
túry po cestách Kalifronta a pastýřky Dragy. 
Je to také doba pro vášnivé jachtaře a výstavy 
malé rabské loděnice. Podzim je obvykle 
dobou, kdy sbíráme plody své práce, a tak 
můžeme s eko sedmičkou; pomoci při práci 
vinařům, pěstitelům levandule, oliv, včelařům, 
můžeme lovit udicí, věnovat se některému z 
adrenalinových a dobrodružných sportů, nebo si 
vychutnávat babí léto.





NOČNÍ ŽIVOT
V Rabu téměř neexistuje místo, kde by se nezdržovali 
mladí. Terasy a náměstí pod širým nebem jsou vhodné k 
poslechu hudby, a v bezprostřední blízkosti je také noční 
klub. Ti, kteří touží po zábavě do časných ranních hodin, 
mají k dispozici též plážový klub „Santos“, který byl 
podle britského listu Guardian roku 2011 vyhlášený 

jedním z nejlepších klubů tohoto druhu v Evropě.
Koncerty známých chorvatských a evropských 
interpretů koncem dubna – „Nautic Passion“ a začátkem 
srpna – „Rab Summer Festival“ mladým zanechají 
překrásné vzpomínky na letní dovolenou a zážitek, jaký 
si jen lze přát.



DESTINACE KOUPÁNÍ
Rakouský přírodovědec Camilo Morgan pobývající na Rabu  v letech 1889, 1904 
a 1909 o Rabu napsal: Desítka překrásných zátok na západní straně ostrova má 
zvláštní barvu moře, která někde přechází ve smaragdovou. Jestliže pobřeží Itálie a 
Francie zasluhují název cote d'azur, tyto by bylo třeba pojmenovat cote smaragdine.
Ostrov je oblíbenou destinací ke koupání, neboť sezóna koupání trvá od května do 
října, a mnoho písečných, oblázkových a kamenitých pláží je přizpůsobeno každé 
věkové kategorii: rodinám s dětmi, zdatným plavcům a potápěčům, invalidům i 
publiku středního a staršího věku.



Určitou zvláštnost Rabu dávají také počátky 
naturizmu. Rab se stal podle CNN roku 2011 
ideální destinací pro naturisty, a poloostrov 
Frkanj a zátoka Kandarola jsou pro naturisty 
pravým rájem. Začátek naturizmu v 
nejteplejší rabské zátoce Kandarola sahá 
do dávného roku 1936, což ji činí jednou z 
nejstarších nudistických pláží v Chorvatsku. 





SPORT A REKREACE
Právě členitost a rozmanitost ostrovního archipelagu 
nabízí sportovcům a rekreantům místo pohody, rekreace, 
wellness a zdravého života: 157 km cyklistických stezek, 
144 km pěších stezek, 20 km dlouhá horská stezka, pět 
potápěčských center, dvacet tenisových kurtů, pět hřišť 
pro malé sporty, sportovní halu, mořský kajak, lov a 
rybolov, sporty na moři.

Ostrov Rab je také „Geo park“ se třemi naučnými 
stezkami v oblastech Fruge a Lopar na poloostrově 
Kalifront a v centrální ose ostrova směrem k ostrovu 
Maman. Rekreační nabídku doplňují menší nebo větší 
charter flotily rychlých a pomalejších plavidel, která 
vás ve velmi krátkém čase dovezou do tajemné zátoky, 
abyste si vychutnali aktivní dovolenou.



HOTEL PADOVA

HOTEL ARBIANA

MĚSTSKÉ HOTELY
Město Rab nabízí, nadosah 
staroměstského jádra, několik 
hotelů vysoké kategorie oplývajících 
vybavením a wellness centry, 
sportovní zařízení, možnosti 
příjemných procházek kolem moře, 
odpolední odpočinek při kávě a 
zákuscích, a také množství obchodů k 
nákupům originálních rabských 

výrobků a suvenýrů. Městské objekty 
jsou perlami rabského turizmu na 
jaře a na podzim, a nejstarší mezi 
nimi je hotel Imperial vybudovaný 
roku 1927. Za počátek aktivního 
rozvoje turizmu na našem ostrově 
se považuje 16. květen 1889, což 
znamená, že turizmus žije na ostrově 
více než 120 let.



HOTEL IMPERIAL

HOTEL INTERNATIONAL

HOTEL ISTRA



HOTEL CAROLINA

TURISTICKÉ KOMPLEXY
Dva turistické komplexy na Rabu jsou tak zvláštní a 
přitažlivé, jako žádné jiné na Mediteránu. První z nich, 
Suha Punta, který se nachází na poloostrově Kalifront 
s mnoha voňavými borovými lesy a přírodní lesní 
rezervací „Dundo“, je ideální pro letní dovolenou a 
milovníky aktivní dovolené v přírodě. Hotely Carolina a 
Eva, a též bungalovy, apartmány a vily mají nadosah 

křišťálově čisté moře ve stínu borovic. Druhý se nachází 
na poloostrově Lopar, geologickém a archeologickém 
fenoménu Rabu, oplývajícím nesčetnými malými 
přírodními písečnými plážemi, které jsou ideální pro rodiny 
s dětmi a starší osoby, milující teplé mělké moře. Raritou, 
jaká není nikde na Mediteránu, je poloostrov Lopar, kde se 
nachází  22 písečných pláží, z nichž tři jsou pro nudisty.

HOTEL CAROLINA

VILY

HOTEL EVA
BUNGALOVY

TURISTICKÝ KOMPLEX SUHA PUNTA



TURISTICKÝ KOMPLEX SAN MARINO



APARTMÁNY, POKOJE, 
PRÁZDNINOVÉ DOMY, 
PENZIONY

Jako vždy nám pohled do minulosti 
osvětluje současnost všech 
pitoreskních míst na ostrově: Barbatu, 
Banjolu, Kamporu, Mundanije, 
Palitu, Supetarske Drage a Loparu. 
Každé místo svými zvláštnostmi, 
pohostinnými ostrovany a celkovou 
turistickou nabídkou přivábí každého 

náhodného poutníka. Jedna část ostrova 
je se svými oblázkovými plážemi, s 
bohatou rybolovnou a loďařskou tradicí, 
dobrými restauracemi, příjemnými 
promenádami, eko produkcí, výhledem 
na staroměstské jádro, které je nadosah, 
a také s písečnými zátokami pravým 
rájem pro jachtaře. 

MĚSTO RAB, BANJOL



PALIT

BARBAT



KAMPOR

SUPETARSKA DRAGA



LOPAR

MUNDANIJE

APARTMÁNY, POKOJE, 
PRÁZDNINOVÉ DOMY, 
PENZIONY

Severozápadní část ostrova oplývá rozmanitostí a 
atraktivitou své nabídky: poloostrov Kalifront – rabská 
oáza pro pěší a cyklisty v šarmantní hře starého a 
nového, přesně podle potřeb moderního člověka, zdravá 
nedotčená příroda, ekologicky zdravé výrobky, bohatá 
námořní tradice. To, co charakterizuje všechna místa na 
ostrově, je velmi kvalitní rodinné ubytování v 

apartmánech, pokojích, vilách a prázdninových 
domech, vysoce kvalitní gastronomická nabídka 
v nesčetných vynikajících restauracích, hostincích 
a sklípcích, pohostinní a vstřícní domácí. Všem 
návštěvníkům zaručujeme, že si budou užívat v 
autochtonní, domácí rabské atmosféře a pocitu, jako 
by byli doma.



PADOVA 3

KEMPY
Stejně jako hotely, i turistické komplexy a rabské kempy 
nabízejí pobyt pro všechny věkové kategorie. Kemp 
Padova 3 se nachází v blízkosti města Rabu mezi stoletými 
borovice, je vybavený mimořádnou infrastrukturou, 
zábavním centrem, privilegovaným místem pro uživatele 
mobilních domků s výhledem na městský přístav a 

historické centrum. Do Rabu se  lze dostat buď loďkou 
za pouhých pět – šest minut nebo dvacetiminutovou 
procházkou. Kemp San Marino na samém okraji 
největší písečné „Rajské pláže“  je vybaven pro pobyt 
na upravených parcelách nebo v moderně zařízených 
mobilních domcích a nabízí četná zábavně rekreační centra.



SAN MARINO



ACI RAB



ACI SUPETARSKA DRAGA

MARINY
Nautický turizmus se v Chorvatsku stále více rozvíjí, a 
počet plavidel, která v létě plují po Jadranu, neustále roste. 
V posledních letech přijíždějí na Jadran, a tedy i na Rab, 
velké jachty nejbohatších lidí světa a připomínají dny, kdy 
na Rabu pobývali členové britské královské rodiny.
Rab je pro jachtaře mimořádně zajímavý. Zátoky pro denní 
kotvení a rekreaci, četné malé ostrůvky kolem ostrova a 
příznivé větry, které zde vanou, jsou charakteristiky, které 
každého jachtaře mámí na pohodu a požitek z plavby 
rabským archipelagem. Dvě mariny na ostrově poskytují 
jachtařům veškerou potřebnou infrastrukturu a komfort.



PROCHÁZKA MĚSTEM
Po dobu pobytu na našem ostrově je zvláštním zážitkem 
prohlídka kulturně historických pamětihodností 
staroměstského jádra. Návštěva těchto znamenitostí, ať 
již samostatně, nebo v doprovodu některého z místních 
průvodců, bere každému návštěvníkovi dech. A když 
se k tomu přidá prohlídka nejstaršího kostela v místě 
Supetarska Draga,  etnografického muzea a knihovny a 
klášter sv. Eufémie v Kamporu, bude zážitek 

nezapomenutelný. Kromě toho je zajímavá také naučná 
pěší turistická stezka Ante Premužiče, která vede po 
geologických stezkách po celém ostrově. Ostrov a město 
Rab jsou prostě destinace, které moderní turista žádá, 
a jsou přesně podle vkusu evropského hosta. Někdejší 
královská dopisovatelka  BBC  Jennie Bond při svém 
pobytu na Rabu napsala: „Rab je neuvěřitelné spojení 
Havaje a Švýcarska“.







VÝLETY
Nezřídka vám ostrované nabídnou strávit jeden den 
pobytu zvláštním a odlišným způsobem. Ve všech 
našich turistických agenturách se nabízí široká paleta 
výletů, od vycházek, horolezectví, lodních výletů, 
autobusových výletů, po prohlídky města a ostrova 
a incentivní programy. Vydejte se s námi na nejvyšší 
vrchol Kamenjak, ze kterého se nabízí panoramatický 
výhled na  Rab a všechny sousední ostrovy, rádi vás 

odvezeme lodí na projížďku kolem celého ostrova, 
abyste ho poznali i z jeho mořské strany, cyklistům 
je k dispozici 140 km stezek pro profesionály i 
rekreanty, nejkrásnější Národní park Plitvice je 
dostupný za tři hodiny autobusem, a převozníci 
(barkarijoli) – taxi boat, vás rádi odvezou do některé 
ze skrytých zátok, kde najdete místo pod sluncem jen 
sami pro sebe.



HOTELY, KEMPY, TURISTICKÉ KOMPLEXY, VILY A BUNGALOVYHOTELY, KEMPY, TURISTICKÉ KOMPLEXY, VILY A BUNGALOVY
IMPERIAL D.D.
HOTELY A KEMPY
MARKETING – PRODEJ
Tel: + 385 51 667 788; 667 789; 
Fax: +385 51 724 117
E-mail: sale@imperial.hr; 
marketing@imperial.hr

HOTELY
www.imperial.hr

HOTEL IMPERIAL
Tel: +385 51 724 522; 
Fax: +385 51 724 126  
E-mail: imperial@imperial.hr

HOTEL ARBIANA 
Tel: +385 51 775 900; 
Fax: +385 51 775 929
E-mail: sales@arbianahotel.com 
Web: www.arbianahotel.com

HOTEL INTERNATIONAL 
Tel: +385 51 602 000; 
Fax: +385 51 774 876  
E-mail:
reservations@hoteli-rab.t-com.hr 
Web: www.hotelrab.com

HOTEL ISTRA 
Tel: +385 51 724 134; 
Fax: +385 51 724 050  
E-mail: hotel-istra@hi.t-com.hr 
Web: www.hotel-istra.hr

HOTEL EPARIO 
Tel: +385 51 777 500; 
Fax: +385 51 777 510  
E-mail: hotel-epario@inet.hr 
Web: www.epario.net                              

HOTEL PADOVA
Tel: +385 51 724 544; 
Fax: +385 51 724 418  
E-mail: padova@imperial.hr

HOTEL CAROLINA A VILY 
CAROLINA
Tel: +385 51 724 133; 
Fax: +385 51 724 473  
E-mail: carolina@imperial.hr

HOTEL EVA A BUNGALOVY 
Tel: +385 51 724 233; 
Fax: +385 51 724 156  
E-mail: eva@imperial.hr

TURISTICKÝ KOMPLEX SAN MARINO
Tel:+385 51 775 144; Fax:+385 51 775 128   
E-mail: sanmarino@imperial.hr

KEMPY
www.rab-camping.com

KEMP PADOVA III
Tel: +385 51 724 355; Fax: +385 51 724 539  
E-mail: padova3@imperial.hr

KEMP SAN MARINO
Tel: +385 51 775 133; Fax: +385 51 775 290  
E-mail: ac-sanmarino@imperial.hr

Město Rab získalo v posledních deseti letech několik 
prestižních státních a mezinárodních uznání a cen. Akcemi, 
„Plavi cvijet“ (Modrý květ) – úprava turistických destinací 
přímořského Chorvatska a „Turistički cvijet“ (Turistický květ) 
– kvalita pro Chorvatsko, se profilovalo ve vysoce ceněnou 
středomořskou destinaci s moderním stylem, v destinaci, která 
je žádaná a odpovídá potřebám evropského hosta, je místem 
pohody a zdravého životního stylu.
Mezinárodní ocenění, „Entente florale“ – evropské organizace 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, „Europa nostra“ – 
evropské ocenění pro kulturní dědictví a „Quality Coast“ – 
evropské uznání za udržitelný rozvoj turizmu, Rab dodatečně 
propagovaly v Evropě i ve světě. Toto jsou ocenění pro všechny 
obyvatele ostrova Rabu, kteří již dávno pochopili hodnotu 
turizmu a žijí pro turizmus, který je pro ně investicí do 
budoucnosti.
Chorvatští šampióni – celkoví vítězové přímořského 
Chorvatska „Turistički cvijet“ 2011

"Entente florale"
2005

"Europa nostra"
2005

"Quality Coast"
2010

"Plavi cvijet"
2004, 2009, 2010

"Turistički cvijet"
2003, 2004, 2011

REFERENCE OSTROVA RABU



Jablanac

15 min

Mišnjak

MARINY TURISTICKÉ AGENTURY
ARBIA
Tel: +385 51 776 122; +385 51 776 100
Fax: +385 51 774 244
E-mail: arbia@arbia.hr; Web: www.arbia.hr

DER
Tel: +385 51 721 500; 
Fax: +385 51 721 321
E-mail: der@ri.t-com.hr; Web: www.der.hr

EHO
Tel: +385 51 725 950; 
Fax: +385 51 721 009
E-mail:ehoturizam@eho.hr; Web: tourism.eho.hr

KATURBO
Tel: +385 51 724 495; 
Fax: +385 51 724 495 
E-mail: info@katurbo.hr; Web: www.katurbo.hr             

KRISTOFOR
Tel: +385 51 725 543; Fax: +385 51 724 811 
E-mail: info@kristofor.hr; Web: www.kristofor.hr

MILA
Tel: +385 51 725 499; Fax: +385 51 725 499 
E-mail: mila@ri.htnet.hr; Web: www.mila.hr

MATOVICA
Tel: +385 51 604 199; Fax: +385 51 776 380 
E-mail: matovica@ri.t-com.hr; 
Web: www.matovica.hr

NUMERO UNO
Tel: +385 51 724 688; Fax: +385 51 724 688
E-mail: numero-uno@ri.htnet.hr  
Web: www.numero-uno.hr; www.dmmedia.com

RAB-EKO
Tel: +385 51 776 671; Fax: +385 51 776 272
E-mail: rab-eko@ri.t-com.hr
Web: www.rab-eko.hr

RAB INFO
Tel: +385 51 721 547; Fax: +385 51 721 587
E-mail: info@rab-info.hr  
Web: www.rab-info.hr; www.rab-info.net

SAHARA
Tel: +385 51 775 633; Fax: +385 51 775 633
E-mail: info@sahara-lopar.com 
Web: www.sahara-lopar.com

VARDARIKA
Tel: +385 51 724 939
E-mail: vardarika-kompas@ri.t-com.hr  
Web: www.vardarika.hr

VALSIKA
Tel: +385 51 726 040; Fax: +385 51 726 040
E-mail: valskia@post.t-com.hr; 
Web: www.valsika.hr

ADRIA MARE
Tel: +385 98 641 930; Fax: +385 53 882 450
E-mail: dvorac@gs.t-com.hr

AUTOTRANS
Tel: +385 51 774 929; Fax: +385 774 931 
E-mail: rab@autotrans.hr
Web: www.autotrans-turizam.com

ACI RAB 
Tel: +385 51 724 023; 
Fax: +385 51 724 229  
E-mail: m.rab@aci-club.hr
Web: www.aci-club.hr

ACI SUPETARSKA DRAGA 
Tel: +385 51 776 268;
Fax: +385 51 776 222  
E-mail: m.supdraga@aci-club.hr
Web: www.aci-club.hr
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DOPRAVNÍ SPOJENÍ 
Trajektové linky a jízdní řád – „Rapska plovidba“
Nejlepší spojení ostrova s pevninou je trajektem rabského 
převozníka "Rapska plovidba d.d.", z přístavu v místě Jablanac 
na pevnině do přístaviště Mišnjak na jižní straně ostrova Rabu. 
Plavba trvá pouhých 15 minut a linka je v provozu po celý rok.
www.rapska-plovidba.hr   

Trajektové linky a jízdní řád – „Linijska nacionalna plovidba“:
Trajektová linka z přístavu Lopar na severu ostrova Rabu do 
přístavu Valbiska na ostrově Krku a zpět je v provozu po celý 
rok s odjezdy dvakrát denně, respektive v letních měsících 
čtyřikrát denně. Plavba trvá 1 hodinu a 30 minut :: www.lnp.hr

Autobusové spojení „Autotrans“ d.d. Rijeka
Autobusová linka s Rijekou dvakrát denně a sezónní spojení 
ostrova se Záhřebem :: www.autotrans.hr

Katamaránové linky a jízdní řád – „Jadrolinija“:
Linka pouze pro přepravu cestujících katamaránem z přístavu 
Rijeka do přístavu ve městě Rabu a zpět je v provozu po celý 
rok s odjezdy jednou denně. Plavba trvá 1 hodinu a 45 minut.  
www.jadrolinija.hr

Letecké spojení s letišti Rijeka, Zadar, Záhřeb a informace o 
letovém řádu:  www.rijeka-airport.hr 
 www.zadar-airport.hr 
 www.zagreb-airport.hr 

Transfery z a na letiště: Rijeka, Zadar, Záhřeb, – Informace a 
rezervace:  Imperial d.d.
Telefon +385 51 667 790 :: Fax +385 51 724 117
e-mail: sale@imperial.hr
www.imperial.hr
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TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA RABU
Tel: +385 51 724 064  Fax: +385 51 725 057
E-mail: tzg-raba@ri.t-com.hr
Web: www.tzg-rab.hr

TURISTICKÉ SDRUŽENÍ OBCE LOPAR
Tel: +385 51 775 508  Fax: +385 51 775 487
E-mail: lopar@lopar.com
Web: www.lopar.com


