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Vad är bra att veta om du vill besök Kornati National Park? 

Hur kommer du till Kornati Öar 

Parken ligger i den centrala delen av Kroatiska Adriatiska havet, ca 7 Nm från Murter och ca 15Nm 
från Sibenik eller Zadar. Du kan nå Kornati med båt, antingen egen eller transport service från 
någon lokal båt ägare eller turist agentur i Murter eller något annat ställe på Adriatiska kusten. 

Inträde – inte båt 

Det lättaste sättet at nå Kornati öar är att vara med organiserad utfärd från Zadar, Sibenik eller 
Murter, pris för hel dagstur kostar ca 35 - 40 Euro per person och inkluderar:  
 

• Båt tur,  
• välkoms drink,  
• Kornati National Park inträde biljetter,  
• lunch(fisk eller kött, sallad, bröd, vin eller juice),  
• Turist guide  

 

Inträde med båt– se priser i ändan av detta dokument 

Två "stationer" besök Receptioner Center finns i Parken: 

1. Zakan Hamn på ön Ravni Zakan (syd östra delen av Parken) 

2. Vruje hamn på ön Kornat (nord västra delen av Parken) 

Här kan du köpa inträdes biljetter, båt biljetter, suvenirer och tillåtelse för rekreation fiskning och 

dykning. 

Vad kan man göra på Kornati Öar: 

• Om du kommer med egen båt ska du SEGLA GENOM LABYRINT AV KORNATI ÖAR 

(För att segla genom behöver du bara gällande biljett till Parken.) 

• SIMMA, DYKA OCH SNORKLA Ingen speciell tillåtelse krävs för snorkling och dykning 

utan dykning vapen. Om du vill dyka och använda dyknings vapen kan du göra det bara 

som del av en auktoriserad och organiserad grupp. 

• HIKING/KLÄTTRING PÅ KORNATI ÖAR, Det är inte svårt att nå bergstoppar och utsikts 

lokaliteter. Kom ihåg att sommar värme här kan göra bergs klättring nästan omöjlig. Jag 

rekommenderar att du ska ha med hatt och annat solskydd för det finns inte mycket 

skugga på öarna. 

• REKREATIONS FISKNING är tillåten för intresserade besökare som har innan skaffat 

tillåtelse för rekreations fiskning.  

• VILD FÅGLAR OCH DJUR BESÖK- GRANSKNING 
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Du kan njuta i kultur events som: 
 

- Festival på Tarcu firas varje första söndag i juli, då firas katolsk helgdag Madonnan av 
Tarca på Kornat öarna. 
 

- Kornati Cup är traditionell segelbåts regatta som hölls varje år i april, som täcken på att 
turist säsongen börjat.  

 

När är det som bäst att besöka parken: 

Kornati National Park är öppen året runt, du kan njuta i tystheten och friden i den naturliga havs 
ambient och friska luften. Denna region är ideal för vattensporter (segling, sport rekreations 
fiskning, dykning, snorkling) och för de som njuter i ensamheten, finns möjlighet att njuta i 
populärt kallad eller känd Robinson turism, dvs. bo på en öde ö. De saker gör ditt besök till Kornati 
National Park unik upplevelse och om du prövar kommer du att veta vad vi pratar om! 

Utfärder: 

 
Utfärder är organiserade av turist agenturer, så om du kommer ensam eller med liten grupp har du 
ett stort urval av turer. 
Här har ni ett exempel 
 
M/S plava Laguna seglar från Borik Marina (I närigheten av Zadar), dags utfärd av ca 10 timmar 
inkluderar följande: 
 

• Segling till och runt öarna 
• Inträde biljetter 
• Simma I närigheten av ön Mana 
• Lunch i Kapten Igor´s hus 
• Allt vin du kan dricka hela den dagen  

 
 

För att för boka denna tur kan du ringa manager Branko på nr: +385-98-875-746 

För att få information om andra organiserade tur operatörs ska du se efter på Kornati National 
Parkens hemsida. 

 
Ackommodation: 
 
 
Besökarena som är intresserade att övernatta i park området ska kontakta någon turist agentur 
(bäst från Murter) som hyr ut hus på öarna, organiserar transport till parken och ger även andra 
servis som båt uthyrning, periodisk leverans av mat och dryck från fastlandet till uthyrare i 
parken…(Agenturen måste vara registrerad som leverantörer av sådan service).   
 
Ankarring med båtar och kamping är tillåtet i 16 preciserade markerade vikar.   
 
I närliggande område, som Murter ö, finns tillräckligt privata boende, hotell och kamp. 
 Murter är bunden med bro till fastlandet i stället som kallas Tisno. 
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HOTELL: 

HOTELL COLENTUM*** - 98 rum (dubbel) 

APARTHOTELL *** - 14 apartment 

KAMPING:

KAMP JEZERA - LOVIŠĆA*** (400 kamping enheter på lands område av 30 hektar) 

KAMP SLANICA ** (150 kamping enheter på lands område av 2 hektar)   

PRIVAT ACKOMODATIONS:

      
Murter har tusen sängar i privat boende. 

 
 Äta ute: 

 
Det finns 25 restauranger och taverner (konobe) i Kornati National Park området; de bjuder på 
hemlagat mat som inkluderar mest havs specialitet (fisk och kräftor) och hem lagat lamm från 
Kornati området. 
 

Andra saker som är bra att veta  

 

Vissa delar av Kornati National Park är under speciell skydd och som sådana 
kan bar besökas med speciellt tillstånd. 

 
• Hela Kornati National Park mark område är i privat ägo. Genom dessa området besökare har 

tillåtelse att vistas på de delarna där stigarna är exakt markerade för besökare. 

 
• För dykning och rekreations fiskning behövs tillåtelse som man kan få i officiell Kornati 

National Park Kontor i Murter eller i receptionen i Park området. 
 

 
• För dykare: 

- Individuell dykning(utanför tillåtet område med organiserade grupper) är inte tillåtet!  
- Natt dyknings tid (mellan 7PM och 7AM)är inte tillåtet! 
- Förutom dyknings kniv, olika utrustningar, verktyg och vapen är inte tillåtna.                                   
- Maximum tillåten djuphet vid dykning här är i National Park Kornati är 40 m.  
- Det är förbjudet att orsaka förstöringar till havet och havs varelser. 

• Under sommar säsongen, lokal befolkning med deras båtar seglar runt öarna och vikar med 
nödvändigt mat utbud till besökarna som är på besök eller stannar i parken  
 

• Närmaste ambulans/sjukvård service finns i Murter(på ön Murter ) eller på Sali (som ligger 
på ön Dugi Otok). 
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Inträds biljetter kan man köpa i National Park Kornati kontor som ligger i Murter, eller på 
receptionen i Park området– för komplett list av försäljnings platser se National Parkens hemsida: 
www.kornati.hr

(Inträds biljetter köpta inne i National Park Kornati är dyrare en de köpta utanför National Park gränser). 

 
 INDIVIDUELLA INTRÄDS BILJETTER– PER BÅT OCH PER DAG 

 Inträds biljetter köpta utanför parken          Inträds biljetter köpta i parkområdet före tillträdet  

Båt storlek 

upp till 11 m (34 fot)                     150,00  HRK                                                                  250,00  HRK 

11-18 m (34-59 fot)                      250,00  HRK                                                                  400,00  HRK   

över 18 m (59 fot)                        450,00  HRK                                                                  750,00  HRK    

GRUPP INTRÄDS BILJETTER - PER BÅT OCH PER DAG 

För bevisad organiserad tur (MED SKAFFAD TILLÅTELSE)                               Båt kapacitet x 20,00  HRK 

För icke- organiserad tur (UTAN SKAFFAD TILLÅTELSE)                                                    7.500,00  HRK     

 DYKNING TILLÅTELSE - PER PERSON OCH PER DAG 

 För bevisad organiserad tur (MED TILLÅTELSE)                                                                   150,00  HRK   

För icke- organiserad tur (UTAN SKAFFAD TILLÅTELSE)                                                        300,00  HRK    

TILLÅTELSE FÖR REKREATIONS FISKNING - PER PERSON OCH PER DAG 

Köpt utanför park området                                                                                                 150,00  HRK   

Köpt innanför park området                                                                                                300,00  HRK   
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