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Vad är bra att veta om du vill besöka National Parken Risnjak? 

Hur kommer man till Risnjak 

Risnjak ligger i nord-västra delen av Gorski Kotar, i närigheten av staden Rijeka. 

Du kan komma till National Parken Risnjak om du tar motorvägen A6 (Rijeka – Zagreb). 

Administration(huvud) byggnad av NP Risnjak ligger i Crni Lug. Den kan man nå asfalt vägarna: 
från öst genom Delnice, från väst genom Platak, från syd genom Gornje Jelenje och från nord 
genom Gerovo.  

Inträde pris  

BILJETTER PRIS  

1.  Vuxna 30,00 Kn (5 Euro) 

2.  Barn och ungdomar (till 18 år)   15,00 Kn (2,5 Euro) 

3.   Barn under 7 år gratis 

4.  Bergsklättrare (medlemmar)   15,00 Kn (2,5 Euro) 

 

Inträdes biljetter kan du köpa i pensionen NP Risnjak, i små bergs hyttor och i andra park objekt. 

Bil inträde  

1. INGÅNGS VÄG TILL PARKEN (SYD) 
 

Från genom gången i Gornje Jelenje är det skogs vägar som leder mot den norra ingången 
på den västra delen av Parken. De är Vilje, Cajtige, Lazac och Šegina. 
 
Från syd längst den smala asfalt vägen:  
Zelin Crnoluški - Prezdana jama - korsning av Pjetlićev vrh - och korsning Jama eller Risnik  
 

2. INGÅNGS VÄG TILL PARKEN (NORR) 
 

Från Gerovo - Larmina bajta  
Från korsningen Vrsićko krizanje i norr-öst till Žauharova bajta. 
 

3. INGÅNGS VÄG TILL PARKEN (VÄST) 

           Från Platak – Snježnik 

4. INGÅNGS VÄG TILL PARKEN (ÖST) 
Från Delnice – Crni Lug (12 km) 

Det finns tre huvud ingångar för bilar till dalen av floden Kupa: Razloge, Kupari och Hrvatsko. 

När är det som bäst att besöka parken: 

 

 NP Risnjak är vackert ställe att besöka året runt på grund av sina solbadade gräsfält, antal vatten 
källor, små forsar, magnifika berg och bergs toppar och vackert landskap året runt som offrar oss 
olika aktiviteter 
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Vad kan man göra i NP Risnjak 

• HIKING/vandring  

- Gå längst lär stigen "Leska" (4200 meter lång). Stigen leder från administrations 
(huvud)byggnad i Crni lug och det tar ca 1 timme och 45 minuter att komma till 
ändan.  

- Promenera till Kupas-vattenkälla. Stig till Kupa - kan du hitta på official homepage 
av NP. 

•  BERGSKLÄTTRING och VANDRING 

- Huvud mål för de mesta besökare som kommer till national Parken är toppen Veliki 
Risnjak och Snjeznik. Vägen till Veliki Risnjak och Snjeznik, kan du hitta på official 
homepage av NP. 

• BERGS CYKLING 

• SKID ÅKNING 

• REKREATIONS FISKNING 

- Är tillåten från början av april till ändan av oktober. För det tillkommer extra kostnad 
på 150,00 Kuna. 
 

• DJUR GRANSKNING 

Intressant kultur events är:  

Risnjak Bergs vandring– tävlingens mål är att behärska antal angivna stigar och passera genom 

kontroll punkter. Tävlare har med all behövande utrustning och mat. För att delta behövs grund 

vetenskap i naturvandring. Varje år ändras vandring stigar och kontroll punkter. Tävlingen hölls 

under sommaren. 

Dagen av planet Jorden – öppnas fotoutställning och Internationell Goranska Marohlinijada – är 

tävling i svamp plockning den dagen. 

Eco dagar – är presentation av inhemska ekologiska produkter. 

Ackommodation:

National Park Risnjak offrar ackommodation i bergs hyttor, pension och i privat boende. 

 
HOTELL: 
HOTELL RISNJAK *** - 21 rum (enkel, dubbel och trippel) 

- Finns i center av staden Delnice (12km från NP). 
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BERGSHYTTOR, PENSION OCH RESORT: 

BERGS HYTTOR DR. J. SCHLOSSER KLEKOVSKI (55bäddar) 

- Ligger under toppen av Veliki Risnjak på 1418 m över havs nivå. 
 
- Öppet varje dag (förutom tisdagar) från början av maj till ändan av 

oktober; genom andra månader kan du använda vinter rum  

BERGS HYTTOR SNJEZNIK (20 bäddar) 

- ligger under berget Snjeznik   
- öppen året runt förutom vinter månader 

PENSION NP RISNJAK ** 

- finns i Crni Lug (5 rum, 1 svit) 

RESORT KUPARI 

- ligger i byn Kupari, i närigheten av Kupa vattenkällan 

KAMPING: 

Det finns ingen kamping möjlighet i NP och i närliggande område. 

 
PRIVAT ACKOMODATIONS:
      
Det finns gott om privat boende(rum, apartments) i Crni Lug. 

Andra saker som kanske är bra att veta  

• Ha med bra promenad skor. 
• Det är förbjudet att promenera utanför markerade stigar 
• Det är förbjudet att plocka eller förstöra växter och plocka vild frukt. 
• Det är förbjudet att uppröra, fånga, eller döda fåglar och djur 

 
I grunden kan du komma in i national parken utan att köpa biljett, men parkens 
viktigaste inkomst källa kommer från biljett försäljning, därför ber vi er alla 
besökare att vara vänliga och köpa sina biljetter. 
 
Kör längd/tid till Delnice (närmaste stad till NP Risnjak) från viktiga städer: 

Sibenik – Delnice                   KM     303 Tid 3 timmar och  30 minuter 

Zadar – Delnice   KM     249 Tid 3 timmar och 5 minuter 

Spilt – Delnice              KM     372   Tid 4 timmar och 20 minuter 

Zagreb – Delnice             KM     117      Tid 1 timmar och 40 minuter 

Rijeka – Delnice             KM       45       Tid 1 timme 

Dubrovnik – Delnice                KM      570       Tid 8 timmar och  20 minuter 
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