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Vad är bra att veta om du vill besöka National Parken Krka. 

Inträde kostnader: 

Månad  01., 02., 
11., 12.  

 03., 04.,  
05., 10. 

06., 09., 
07., 08. 

Individer Vuxna 
Individer barn (från 7 to 14) 

25,00 kn 
15,00 kn 

65,00 kn 
50,00 kn 

80,00 kn 
65,00 kn 

Agentur vuxna* 
Agentur barn* (från 7 to 14) 

20,00 kn 
15,00 kn 

60,00 kn 
45,00 kn 

75,00 kn 
60,00 kn 

Elev utfärder* 15,00 kn  25,00 kn  30,00 kn  

 

Inträde och parkering 

Det är två officiella inträden till national parken: 

1. Officiell inträde Lozovac 
 

Vägen leder från Sibenik – Tromilja - Lozovac eller Knin – Drnis – Tromilja - Lozovac. 
 
Från Lozovac kan du (förutom juli och augusti)* köra ner till gammal byn som finns innan för park 
området, detta är samma ingången till besökare som vill gå direkt till ön Visovac.. 
 
Om du följer trä stigar från gamla byn till olika håll kan du vara tillbaka till byn efter 2-3 timmar 
beroende hur snabbt du går(du kommer att se nedre och mellersta delar av parken). 
 
Genom månaderna juli och augusti besökarna transporteras från ingången Lozovac till Skradinski 
buk med bussar vilket är inkluderat i biljett priset. 
  

2. Officiell ingång Skradin (min favorit) 
 
Med bil når du national parken om du följer vägen Sibenik – Tromilja - Skradin eller från Knin – 
DrniŠ – Tromilja - Skradin 
 
I Skardin hittar du parkerings plats i själva centrum, ignorera människor som försöker” tvinga” er 

parkera på deras tomtar (du kan alltid återvända till de om du inte hittar plats på officiellt 

parkering eller om det är fullt) . 

 
Från Skradin måste du ta båt till national parken, båten åker varje full timme, och återvänder från 
national parken varje halv timme. Sista båten under sommar säsongen lämnar national parken 
17.30 
 
Segling tiden från Skradin till Skradinski buk (nedre del av national parken) tar 25 minuter en väg, 
från hamnen där båten står tar det ca 5 minuter till första vattenfallen. 
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Alternativa vägar till Skradin ingång: 
 
För att göra färden ännu intressantare kan du stiga på båten som åker från Sibenik hamn till 
national parken, färden tar ca 1.5 timme och du kommer åka genom Sant Josefs kanal och sjön 
Prukljan samt passera byn Skradin, utfärderna är organiserade av lokal turist agenturer och kostar 
ca 300 kuna inkluderat inträds biljett. 
 
När är det som bäst att besöka parken: 
 
National parken Krka är vacker att besöka året runt och tillbringa en dag av semester här är värt. 
Sommaren är bra för en extra möjlighet att man kan bada i de nedre delarna av parken, så glöm 
inte bad kläder. 
 
Utfärder: 

National park Krka erbjuder antal guidade utfärder som kan bokas/betalas som extra service på 
inträde biljett. 

SKRADINSKI BUK – VISOVAC – SKRADINSKI BUK 

Skradinski buk är mest besökt del av National Parken Krka. 

- Båt tur tar 2 timmar (promenad på träd stigarna, besök till vattenkvarnen, …) 
- Båt utfärd till ön Visovac (segla upp för över delen av floden Krka, besöka Sant Franciscos 

kloster, kyrka och museum).   
- Pris för vuxna 70 Kuna, barn från 4-14 gamla 40 Kuna!  

SKRADINSKI BUK – VISOVAC - ROŠKI SLAP – SKRADINSKI BUK 

Det mest attraktiva sättet att nå Roski slap är att ta en av utfärds båtar som seglar i själva 
National parkens område. Till Roski slap är det möjligt att komma om man tar lokal vägen. 

- Utfärden tar ca 4 timmar (turen går i övre delarna av floden Krka, besök till Sant Franciscos 
kloster, promenera runt Roški slap…) 

- Extra kostnad– för vuxna 100 Kuna, barn från 4-14 år 60 Kuna! 
 

ROŠKI SLAP – KRKA MONASTERY - TROŠENJ och NEČVEN FÄSTNINGAR 
 

- Båt tur som tar 2.5 timme. 
- Extra kostnad för vuxna 70 Kuna, barn från 4-14 år 40 Kuna! 

 
 
Ackommodation: 
 
Du kan hitta boende rum, apartment och pensioner i områdes byar runt Skradin, Knin, Primošten, 
och byar som ligger nära själva Krka. 
 

HOTELLER: 

 HOTELL VRATA KRKE *** - 49 dubbel rum 

- Ligger i själva Lozovac området, vid huvud inträdet till NP Krka, 6 km från motorvägen 

(Zagreb - Split A1) och 12 km från Šibenik. 
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KAMP: 

KAMP KRKA *** (rum, apartmaner, kamp) 

- Ligger på vägen till Skradin, bara 2.5 km från NP Krka, på 5000m2 område. Pris för två 
personer är 12 Euro. 

KAMP MARINA ***  ( dubbel rum, trippel rum, pensionat, kamp)   

- Ligger I Lozovac på vägen till Skradin, 5 km från NP Krka, på 3000m2 område.  
 

Annat som kan vara bra att veta: 

• Ta med bra promenad skor 
• För att bada ta med badkläder, handduk och sol lotion 
• Simma inte utanför markerat område – om du gör det kommer du bli påmind av vaktarna  
•  Obligatorisk klädsel vid besök av kloster (kvinnor måste bära schal över bara axlar, män 

ska inte ha för korta byxor) 
• Det är förbjudet att dyka med dyk vapen 
• Här är det förbjudet att gå i jakt på djur 
• Man får inte orena vattnet och kasta skräpa omkring 
 

Här kan du se kör distans till parken från städer: 

Sibenik – National park Krka  KM 20  20 minuter 

Zadar – National park Krka  KM 73  1 timme 

Spilt – National park Krka  KM 92  1 timme 15 minuter 

Zagreb – National park Krka KM 325  3 timmar 30 minuter 

Rijeka – National park Krka   KM     280  3 timmar 50  minuter   
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