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Vad är viktigt att veta om du vill besöka National Parken Plitvice sjöar.
Inträde biljetter:
•
•

Vuxna 110 Kuna (ca 15 Euro) / vinter (01.11-31.03) 70 Kuna
Barn över 7 år 55 Kuna (ca 7.5 Euro) vinter(01.11-31.03) 40 Kuna

Inträde och Parkering:
Parken har två ingångar med stort parkerings område (kostar 7 kuna/timme),
vid ingången hittar du på skyltar på redan märkta vägar som du kan följa:
Ingång 1 som är start punkt för program A, B, C, G2 och K (som är de största
turerna).
•
•
•
•
•

A tur: bara promenad i nedre delen av national parken(2-3 timmar)
B tur: promenad i nedre del av national parken inklusive segling på sjön
Kozjak (3-4 timmar)
C tur: promenad, buss till de högre delar av national parken och segling
på sjön Kozjak (4-6 timmar)
K tur: Promenad runt hela national parken (6-8 timmar)
G2 tur: Gå, segla och åka med buss, i nedre och mellerst delen av parken.
(3-4 timmar)

Inträde 2 som är start punkt för program E, H, F, GI, och K.
•
•
•
•
•

E tur: bara promenad i övre delen av national parken (2-3 timmar)
F tur B tur - Bara olika start punkter (3-4 timmar)
H tur C tur - Bara olika start punkter (4-6 timmar)
K tur: promenad runt i national parken (6-8 timmar)
G1 tur: promenera, segla och åka med buss, i övre och mellersta del av
national parken (3-4timmar)

När är det som bäst att besöka national parken:
National Park Plitvice Sjöar är vacker bild året runt, så jag kan egentligen inte
rekommendera den bästa årstiden för besök, på sommaren har parken runt 11
000 besökare dagligt så det kan bi lite „trångt” då, så jag personligt prefererar
att besöka parken någon annan årstid.
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Övernatta på Plitvice:
HOTELL:
Dessa hotell är inne i själva park området, så att stanna övernatt här har du
National parken på sin “tröskel”. – Men för det betalar du också!!
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Bellevue
Jezero
Plitvice
Grabovac

- 60 rum (38 dubbel, 16 trippel, 6 enkel)
- 210 rum + 7 sviter + 5 handikappade sviter
- 51 rum + 1 senior sviter
- 31 rum (23 dubbel, 8 trippel)

KAMP OMRÅDE:
6 km norr om ingången i stads område Korana finns stor kamping del med 42
“bungalows”, 550 kamping enigheter och på land område av 35 hektars.
PRIVAT ACCOMODATIONS:
Den billigaste optionen för övernattning är privat ackommodation, i området runt
National Parken Plitvice Sjöar, där finns gott om private ackommodations att
välja mellan; personligt tycker jag om att stanna i Korana som är ett vackert
område 6 km från ingången nr.1, här finns ren natur, små vattenfall som syns
genom fönster och här kanske du avslutar din vistelse med att möta själva
björnen!
Här är vart vi bodde på vår sista vistelse till National Parken Plitvice Sjöar:
Du kan kontakta ägaren på info info@sankorana.com, hans namn är Ivica.
Andra saker som kan vara bra att veta.
•

•

•
•

Det behövs inte påpeka att du behöver ta med bra promenad skor, i
parken och runt den kommer du gå på trä stigar, med många små korta
steg, så bra skor är ett måste.
Ha med tillräckligt med vatten och det är inte fel att ta med sin egen lunch
paket; du kan köpa mat och dryck i parken, men priserna är relativt höga
och på sommaren kan det vara för trångt i parkens restauranger.
Lägg märke till att parken är väldigt ren, så din obligation är att hålla
parken ren, det finns gott om soptunnor i parken .
Håll er alltid på markerade stigar, tänk på att ni befinner er ett vilt djur
park with wild, som björnar, vargar och 19 olika sorters av ormar.

Hoppas detta var till hjälp, Njut i Plitvice!!
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