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Vad är bra att veta om man vill besöka National Parken Brijuni? 

Hur kommer man till Brijuni öarna 

 

Brijuni öarna ligger längst sydvästra delen av Istrian Peninsula kust linje, de ligger 
separat från Istras fastland avdelad med Fažana kanal, till parken kan man komma med 
båt från Fažana, varifrån officiella park båtar åker, och det tar ca 15 min. 

Närmaste större stad är Pula till vilken man kan komma med tåg, flyg, båt och bil. 

 

Inträds avgift: 

 

Ingång till Brijuni park VAR en gång utan kostand, man kunde komma med lokal båt dit 
men tiderna har ändrats, så nu måste man vara med en av de officiella utfärderna för att 
kunna se parken (se under exkursions) som arrangeras av parken eller lokala turist 
agenturer.  

 

När är det bäst att besöka parken: 

 

Man kan besöka National Park Brijuni året runt och njuta i många intressanta platser 
(geologiska -paleontologiska, arkeologiska, utställningar), Safari och etno park . . . 

Här finns bra möjligheter för sport som tennis och ni kan ta med era egen golf klubbar till 
Veli Brijun, där man kan spela på 18 håls (naturlig) golfbana, också kan ni vara med 
team byggning program, hyra ut cykel eller elektrisk bil, under sommaren kan man bada 
och dyka i rent och kristall klart hav, under juni och augusti njuta av kultur händelser 
(events)som Histria Festival och Ulysses teater 

 

Flera intressanta saker om Brijuni 

 

Här kan man se dinosaurus fot tryck, kan ni tänka er att de finns över 200 sådana på 
ön!!!, På Brijuni öar var presidenten Josip Broz Titos sommar residens och många kända 
personer besökte den, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Placido Domingo, 
Caroline, Prinsessan av Monaco, . . . 
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Utfärder – Officiella turer arrangerade av Parkens administration 

 

Segel tur runt arkipelagen, 

Turer är organiserade för hotell gäster och turister som extra guide service. Båtarna 
seglar mellan Veli och Mali Brijuni öar, och det finns också möjlighet i St. Nikola hamn 
samt Mali Brijuni och på Sv. Jerolim ön att gå in i hamn. 

Båtar far från huvudhamnen Veli Brijun och Fažana. 

Mat och dryck serveras ombord på båten under utfärden, beroende på besökarnas 
önskningar, och det betalas efter gällande Brijuni National Parks avgiftslista. 

 Turen avslutar i huvudhamnen i Veli Brijun eller Fažana. 

 

VELI BRIJUN – Mest bekväm utfärd  

Utfärden inkluderar, färd med turist tåg, besök till ruiner som påminner om Romare 
tiden, villa rustika från I. talet F.K. i Verige vik, och safari park som uppföder olika djur 
som: zebra, Somali får, zebu den heliga öst Indiska oxen, kameler, lama och elefanter. 

Besök arkeologisk museet som ligger I Citadel byggnad från XVI- talet och St. Germania 
kyrka. I kyrkan finns(året runt) utställning av fresk kopior och Glagolitisk skrifter från 
Istra området. 

Den officiella park båten från Fažana till Veli Brijun är inkluderad i priset. 

Officiell pris list för national park Brijuni: 

 Månad 
VII,VIII 

Månad 
VI,IX 

Månad 
IV,V,X 

Månad 
I,II,III, XI, 

XII 

VUXNA 190,00 180,00 150,00 110,00 

BARN från 4-14 år gamla 

  

95,00 90,00 75,00 55,00 

Hotell gäster som stannar på Brijuni har 15 % rabatt på hela summan!!! 

Gäster som är kroatiska medborgare har också 50 % rabatt på hela summan, förutom i 
juli och augusti!!! 
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MALI BRIJUN: 

Segling tur till ön Mali Brijun som inkluderar besök till Brioni Minor Fästning byggd i slutet 
av XIX - talet, fästningen var del av Österrike - Ungersk försvars system för hamnen 
Pula. 

Äta under hundra år gammal pinje träd, och simning i kristall klart hav är en härlig 
upplevelse.  

Pris: 

Vuxna:– 160 Kuna (ca 23 Euro) 

Barn från 4-14 år gamla – 80 Kuna (ca 11 Euro) 

Hotell gäster – 80 Kuna + 20 Kuna om du vill äta lunch 

 

OBS: Vi rekommenderar besökare att boka utfärd i förväg under juli och augusti annars 
kan det hända att ni måste vänta antal timmar framför biljett kontoret. 

 

Var att bo? 

 

HOTELL: - innan för park området 

 

HOTEL NEPTUN - ISTRA *** - 87 rum (53 dubbel, 14 enkel, 20 sviter) 

HOTEL KARMEN ** - 53 rum (30 dubbel, 23 enkel) 

Båda hotell ligger i närigheten av havet och hamnen av ön Veli Brijun 

Pris inkluderar säng och frukost per person och dag och båt transfer Fažana – Brijuni – 
Fažana!!! 

 

VILLOR:  

VILLAS ****: Villa Primorka, Villa Dubravka and Villa Lovorka 

VILLAS ***: Villa Fažanka och Villa Magnolija  

(Villorna är finns i sydöstra delen av ön Veliki Brijun, i viken Lovorika.) 
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KAMPPLATS: 

KAMP BI - BY***  

I närigheten av Fažana, kamp som sträcks på 1100 (100mq) längst 800 meter lång kust 
linje, som del av parken, i närigheten av stranden, finns turist område med lyx 
apartment (med havsutsikt)och mobil- hem. Offert för apartment område inkluderar 
sviter, hytter, mini hytter, individuellt byggda faciliteter med egen parkering och terrass 
som ger känsla av egen privat isolering. 

 

PRIVAT ACKOMODATION:

I Fažana, framför Brijuni öarna, finns det tillräckligt apartments att välja mellan. 

 

Andra saker som kan vara bra att veta:  

 

 Om ni är hotell gäster har ni båt transfer Fažana – Brijuni – Fažana gratis, samt 
15 % rabatt på hela utfärds pris till Veli Brijun och 50 % för Mali Brijun 

 Daglig båt transfer Fažana – Brijuni – Fažana har ni på deras officiella hemsida 

 Vaktad parkerings område på Fažana kostar 80 Kuna (11 Euro) dagligt per bil; 
juöi och augusti 100 Kuna (14 Euro) per bil och dag. 

 Båtägare kan se fasta avgifter för de på Brijuni National Park officiella hemsida 

 Det är inte tillåtet att ta med cyklar på ön 

 Brijuni öarna, på sydvästra delen av Istria kusten, var deklarerad som national 
park 1983. Parken täcker område av 2,700 åkrar, och totalt fjorton större och 
mindre öar, av vilka är den största Veli och Mali Brijuni. På National Parkens 
officiella hemsida kan ni hitta detaljerade information, www.brijuni.hr 

 

Till Pula (närmaste större stad av NP Brijuni) till de största städerna i Kroatien:  

PULA – ZAGREB                 240  km                                                                                      
PULA – SPLIT                     443  km                                                                                      
PULA – RIJEKA                       90  km                                                                                      
PULA – DUBROVNIK             653  km                                                                                      
PULA – ZADAR                   512  km                                                                                                 
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