
Vad är bra att veta om du vill besöka National Park Paklenica? 

 

Hur kommer man till Paklenica 

National Park Paklenica sträcks på sluttningarna av Syd Velebit och i bakdelen av Starigrad. Så här 
kan du nå Paklenica:

  

• Med bil – Du kan nå Paklenica från fler olika håll med bil. Den snabbaste vägen att komma 
från Zagreb är att ta motorvägen Zagreb - Split. Utgången från motorvägen är Maslenica 
punkt, efter vilken du tar vägen till Rijeka för återstående 15 km. Om du kommer från 
riktningen Rijeka, använd Jadranska Magistrala – national väg D8 eller Rijeka (A6) – 
Maslenica (A1)motorväg. Snabbaste väg att komma dit från riktningen Split är att ta 
motorvägen Split – Dugopolje (A1) – Maslenica (A1).  

• Om du reser med buss, Zadar buss terminal har bra förbindelse med Kroatiska städer och 
Europeiska huvudstäder. Det tar vidare 55 minuter att komma från Zadar till Paklenica.  

• Med flyg - Zadar flygplats Zemunik (ZAD) har bra förbindelse med alla städer i Kroatien 
samt Europeiska huvudstäder, och det är bara ca en halv timmes åk tid från Starigrad – 
Paklenica. 

Inträde pris 

BILJETT TYP/ PERIOD 
I,II,III, 
XI,XII 

IV,V,VI,VII, 
VIII,IX,X 

1. 
 Grund inträde biljett för vuxna 
(gäller 1 dag) 

30,00 kn 40,00 kn 

2. 
 Inträde biljett för ungdomar (7 till 18 år) 
(gäller 1 dag ) 

20,00 kn 20,00 kn 

3. 
 3-dagars inträde biljett/klättring tillåtelse(gäller 30 dagar från 
köp dagen) 

60,00 kn 80,00 kn 

4. 
 5-dagars inträde/klättring tillåtelse (gäller 30 dagar från köp 
dagen) 

90,00 kn 120,00 kn 

5. 
Extra inträde biljett för Manita peć grotta* för vuxna (biljett är 
gällande för 1 besök) 

15,00 kn 15,00 kn 

6. 
Extra inträde biljett för Manita peć grotta*för ungdomar(biljett 
är gällande för 1 besök) 

10,00 kn 10,00 kn 

Halvdags tur genom Parken (till 4 timmar) 400,00 kn 

Heldags tur genom Parken (till 8 timmar)  800,00 kn 

*För att besöka Manita peć grotta, behöver du betala extra. I betalt pris inkluderas ditt besök samt guide som 
väntar på besökare vid ingången i grottan.  

När är det som bäst att besöka parken: 

NP Paklenica är mest besökt klättrings center i Kroatien, närigheten av havet ger området en 
speciell charm, för möjligheten att kombinera klättring med vatten sporter. Det finns så många 
aktiviteter så oberoende vilken årstid du kommer hit kommer du säkert att bli förtjust.  



Vad kan man göra i NP Paklenica: 

LÄR OCH CYKLING STIGAR 

-Velika Paklenica Läro stig -  Mest besökt stig i parken leder från Velika Paklenica Kanjon till 
Berget Hut. Stigen har 10 läro punkter som ger information om naturen i NP Paklenica och betydlig 
kultur i området. 

-Paklarić Läro stig med utsikts punkt – Börjar med gamla, renoverade Paklenica Kvarn och leder 
till Paklarić Fästning på 121 m sluttning, som ger ett magnifikt panorama utsikt. 

-Lär Stig “Kort Resa genom Historien” och Starigrad – Reljani cyckel Stig- Åtta kilometers - 
lång cyckel och promenad stig leder från center Starigrad – Paklenica till reception i Velika 
Paklenica, genom gamla byar hela vägen till Seline. 

MANITA PEĆ GROTTA - är 175 m lång. Besök till grottan är bara tillåten med guide. 
Grottans öppen tid: 

- April: lördagar 10.00 am - 1.00 pm  
Maj: onsdagar och lördagar 10.00 am - 1.00 pm  
Juni, oktober: måndagar, onsdagar och lördagar 10.00 am - 1.00 pm  
Juli, augusti, september: varje dag 10.00 am - 1.00 pm  
Från november till mars små grupper(upp till 20 personer), kan besöka grottan bara 
med förvägs bokning och som inkluderar (pris för guide i grottan är 400,00 kn). 

LUGARNICA SKOGS HUS – Klättring på huvud stigen genom Velika Paklenica Kanjon i ca 2 
timmars, kommer du komma till Lugarnica skogs hus, som erbjuder på enkelt och billigt mat. 

MARASOVIĆI ETHNO HUS – Gamla (ethno) hus har man försökt bevara både till utseendet och 
också invändigt, de gamla möblerna samt stall och gammalt verktyg. Man försöker visa hur 
människorna levde en gång i tiden här och vad de hade för vanor och tradition och även vad de 
trodde i. Huset har också en liten info-center och souvenir affär och en tavern där man kan smaka 
på traditionellt mat från detta område.  

PAKLENICA KVARN 

MALA PAKLENICA LÄR CENTER  

BERGSKLÄTTRING och KLÄTTRING- (Hiking) Vandring är det ända sättet att riktigt lära känna 
Paklenica. Park området innehåller 150-200 km stigar och vägar, en del bara för turister, som den 
som leder från Velika Paklenica Kanjon till Manita peć grotta, Lugarnica skogsstuga och bergs 
hytt/hus, vägen som leder till den högsta toppen av Velebit är förutsätt för just bergsklättrare. 
Dessa vägar är markerade med trä stavar och bergs täcken. 

De mest populäraste stigar i NP Pakenica för bergsklättrare och vandrare kan du se på official 
homepage av National Park.

http://www.paklenica.hr/Paklenica_en/index_en.html
http://www.paklenica.hr/Paklenica_en/index_en.html
http://www.croatia-expert.com/tag/national-park/


Utflykter 

NP Paklenica ger möjlighet till halvdags och heldags utflykts program. Varje program har tre sorter 
av utflykter. 

• Halvdags utflykt  

1. Första steget är möte med guiden på reception av Paklenica National Park. Efter 
kort tur genom Paklenica Kvarn, till utgången av parkering området i Velika 
Paklenica Kanjon går vägen vidare till Anića luka och till Manita peć grottan 
(klättring på smala stigen tar ca 40 minuter); tur till grottan med guide tar ca 20 
minuter. Hela utflykten tar ca: 3.5 – 4 timmar.  
 

2. Tur till Paklenica Kvarn omfattar klättring på lär vägen till arkeologisk lokalitet och 
panorama Paklarić. På återvändningen tar man vägen från Paklarić till Velika 
Paklenica Kanjon. Vandring på huvud vägen till Anića luka och vidare till Lugarnica 
skogsstuga, där enkel picnic- kan vara ordnad. 

 

3. Tur till Paklenica Kvarn omfattar klättring på lär vägen till arkeologisk lokalitet och 
panorama Paklarić. Återvändo till receptionen, efter en lättsam vandrings tur 
genom gamla byar: Škiljići – Jurline – Jusupi – Bucići, passerar man höjden till 
Jadranska Magistrala i Seline, vart bussen kommer vänta på gruppen. Hela 
utflykten tar ca 3 timmar; vertikal sluttning: 150 m; stig längd; ca 8 km. 

Pris: Grund inträds Biljett (per person) + 400 Kn per grupp 

 
• Heldags bergsklättring utflykt 

1. Bussen kommer till parkerings området i Velika Paklenica Kanjon (2 km). Vandring 
genom kanjonen med kort stop in Anića luka – återvändo för att besöka Manita peć 
grottan. Efter återvändo till huvudstigen, turen fortsätter vidare genom Lugarnica 
förbi skogsstugan, där picnic- kan bli ordnad. Utflykten tar ca 8 timmar och är 
mellan krävande; stig längd: ca 20 km. (Om man vill förkorta längden på turen 
besöker man inte Manita peć grotta och det förkortar turen i ca 2 timmar och det är 
mindre krävande). 
 

2. Bussen kommer till parkerings området i Velika Paklenica Kanjon (2 km).   Vandring 
genom kanjonen med kort stop in Anića luka. Återvänder över forsar och gående på 
rätt sluttande stigar till Grabove doline (gamla byar av Škiljići och Jurline), stanna 
för picnic- (lunch box), vidare vandring till Crni vrh (1110m). Det tar ca 4 timmar 
för att nå Crni vrh(Svarta toppen). Vidare på Crni vrh sluttningarna till huvud stigen, 
kommer man till Lugranica skogs stuga, det finns möjlighet att stanna där för kort 
vila stund och ha något uppfriskande att dricka    

 
 
3. Återvändo med buss till Mala Paklenica (Seline) – vandra genom Mala Paklenica 

Kanjon, den torra flod bädden, genom Njive Lekine och Grabove doline; stanna för 
picnic- (lunch box) och vidare försätta neråt mot Anića luka och Velika Paklenica 
Kanjon. Turen tar ca 7 timmar och är rätt krävande, speciellt delen över kanjon 
Mala Paklenica. 

Pris: grund inträds Biljett (per person) + 800 Kn per grupp 



Intressanta events: 

Snabb Väggs Klättring är tävling i klättring som börjar i maj. Detta är en kombination av snabb 
klättring och stor vägg klättring. Denna sorts av tävling som hölls här är den första sådana i 
världen. Tävlingen består av bergs klättring och klättring med rep i följd av normala klättrings 
regler men klättring ska ske i snabbaste möjliga tid. 

Cro Challenge Paklenica är äventyrs tävlingar. Ledningar och vägar av tävlingarna ändras varje 
år. Tävlings discipliner är: kajak, bergscykling, klättring och klättring med hjälp av rep, vandring, 
klättring genom bergs vattenfall. 
 
Ackomodation:

National Park Paklenica erbjuder boende i bergs hyttor, kamp och liknande I Starigrad (stads hamn 
på kusten av Velebit Kanal) kan du hitta hotell och privat boende.  
 
HOTELL:

BLUESUN HOTELL ALAN*** - 139 rum och 24 sviter 

Den befinner sej bar en kilometer från ingången till Nationl Parken Paklenica.  

BERGS HYTTOR: 

BERGS STUGA PAKLENICA (5O bäddar) 

Det tar två timmar att gå från Velika Paklenica Kanjon att komma hit. Från juni till september, är 
bergs stuga öppen varje dag och resten av året bara veckosluten. Vi råder er att ha med sov säck  

 

 

SKYDD STÄLLE (KOJOR) PLATSER: SKYDD STÄLLE I STRUGE, SKYDD STÄLLE I VINE VODICE 
och SKYDD STÄLLE I VLAŠKI GRAD 

Detaljerade information om skydd ställe kan man hitta på officiella hemsidan av NP. 

KAMPING: 

KAMP NATIONAL PARK 

Den befinner sej intill Parks administrations byggnad och har kapacitet för ca 100 personer. Den är 
öppen från 15 mars till 15 november. 

  

Andra saker som kanske är bra att veta 

• Barn under 7 år i sällskap av vuxna, personer med invaliditet, Kroatisk arme och 
medlemmar av landets Ministeriet, medlemmar av Kroatiska räddnings förening som är 
villiga att stå till tjänst i nödfall och journalister och fotografer som skriver eller 
fotograferar om NP (måste boka tid i förväg) kan besöka Parken gratis. Rabat till rese 
agenturer med vouchers – 5%.   

• Organiserade grupp besök måste registreras minst 7 dagar innan besöket. Avbokning av 
guide tur, projektion eller picnic- måste ske 24 timmar innan ankomsten annars betalas 
avboknings kostnader.  

http://www.solitum.hr/


• Alla deltagare ska ha med bra promenad skor för lång vandring och lämplig klädsel (hat 
som skydd mot solen/vinden, extra tröja, vattentätt jacka i fall av regn, osv.). Vi 
rekommenderar också att ha med drick vatten.  

• Du behöver ha med passande utrustning om du planerar att sova över i skydds ställen och 
ha med tillräckligt med vatten. För bergsklättring i NP Paklenica, rekommenderar vi NP 
Paklenica Turist Karta och NP Paklenica Bergklättrings Karta. 

• I nödfall ring 112! 

 
Kör tid/ längd till parken från viktiga städer: 

Sibenik – National park Paklenica   KM 100 Tid 1 timme 20 minuter 

Zadar – National park Paklenica  KM   45 Tid 55 minuter 

Split – National park Paklenica                        KM       169 Tid  2 timmar 10 minuter 

Zagreb – National park Paklenica   KM 265 Tid 3 timmar 

Rijeka – National park Paklenica   KM       221 Tid 3 timmar 35 minuter    

                                                        

 

 

 


