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Jeśli żeglujesz w Chorwacji, z pewnością znasz wyspę Vis. To miejsce przyciąga
żeglarzy jak magnes. Co roku, od ponad 70 lat, na trasie Split – Vis - Split odbywa
się jeden z najstarszych w Chorwacji wyścigów żeglarskich – Viška Regata. Bierze
w nim udział blisko 250 jachtów.
Wyspa Vis jest oddalona zaledwie 10 Mm od Hvaru. Przez lata niedostępna,
ze względu na swój militarny charakter, obecnie przeżywa turystyczny rozkwit.
Piękne plaże (nierzadko piaszczyste), malownicze zatoki, liczne groty i bezpieczne
kotwicowiska to nie jedyne atrakcje tej wyspy. Niedawno opiniotwórczy
magazyn o modzie i stylu życia Harper’s Bazar uznał wyspę Vis za jedno z trzech
najbardziej romantycznych miejsc na świecie. Natomiast producenci drugiej
części filmowego hitu „Mamma Mia”, który trafi do kin w połowie 2018 roku,
umieścili akcję filmu właśnie na wyspie Vis. Należy się zatem spodziewać, że
popularność tego miejsca jeszcze wzrośnie.
Wyspę Vis odwiedzamy regularnie od 20 lat. Zwykle przed lub po sezonie.
Mamy tu swoje ulubione kotwicowiska i sprawdzone konoby. W przewodniku
dzielimy się naszą wiedzą opisując największe atrakcje wyspy. Mamy nadzieję, że
informacje te pozwolą Ci jeszcze lepiej zaplanować rejs po wodach Środkowej
Dalmacji.
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Vis
W północno-wschodniej części wyspy Vis, w głęboko wcinającej się w ląd
zatoce, leży miasteczko i marina Vis.
Długa i burzliwa historia miasta, znalazła odzwierciedlenie w jego architekturze
(Grecy, Rzymianie, Bizantyńczycy, Słowianie, Wenecjanie, Austriacy, Francuzi
oraz Brytyjczycy w różnych okresach kontrolowali wyspę). Twierdze wznoszące
się na okolicznych wzgórzach, liczne pałace oraz kościoły z różnych epok są
nierozerwalnym elementem krajobrazu Vis i potwierdzeniem, że jest jedną
z najstarszych chorwackich siedzib miejskich.
Pozostałości antycznego miasta Issa (m.in. fragmenty term, cmentarzy, teatru
wmurowanego w podstawy franciszkańskiego klasztoru na półwyspie Prirovo),
jak również cytadela z 1585r., czy fortyfikacje z pierwszej oraz drugiej wojny
światowej można z całą pewnością umieścić jako punkty obowiązkowe na
turystycznej mapie miasta Vis.
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Nie można również zapomnieć o bogatej architekturze sakralnej miasta.
Interesującymi obiektami są: gotycki kościół św. Cypriana oraz renesansowy
kościół Gospe Gusarica – Matki Boskiej Opiekunki Rybaków (zwany również
Matki Boskiej od Piratów), w którym aktualnie odbywają się ceremonie
ślubne oraz chrzty. Warto również zobaczyć kościół św. Mikołaja, będącego
częścią istniejącego tu niegdyś klasztoru Benedyktynów oraz „główny” kościół
miasta – kościół Gospe od Spilica – Matki Bożej z Groty (nawiązanie do grot
znajdujących się pod fundamentami kościoła). Zbudowany w XVI w. kościół
wznosi się w miejscu dawnej granicy dwóch osad Kut i Luka. Na skutek ich
połączenia (spowodowanego przede wszystkim budową kościoła Gospe
od Spilica) powstało miasteczko Vis. Choć aktualnie Kut leży w granicach
administracyjnych miasta Vis, zachował swój odrębny charakter. Jest uznawany
za najładniejszą część miasta Vis. Dzielnica pełna urokliwych wąskich uliczek
i bogato zdobionych budynków, pozostałych po arystokracji z XVI i XVII w.,
przyciąga turystów z całego świata.
Dla żeglarzy przygotowano w Visie sporo miejsc postojowych. Przy miejskim
nabrzeżu, niedaleko stanowiska promowego, znajdziemy miejsce dla 30-40
jachtów z muringami, prądem, wodą i dostępem do skromnych toalet. Cumując
warto zachować bezpieczną odległość od brzegu, gdyż przybijające promy
często tworzą fale. Podczas bora i jugo nie jest to bezpieczne miejsce z powodu
silnego zafalowania w zatoce. Naszym zdaniem ciekawą alternatywą dla portu
w Vis jest cumowanie we wschodniej części zatoki w miejscowości Kut.
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W Kut na żeglarzy czeka piękne nabrzeże z prądem, wodą i muringami. Od
niedawna są tu również nowe sanitariaty (oddane do użytku w 2016 roku).
Urocza starówka z charakterystyczną kościelną dzwonnicą jest dodatkową
atrakcją. Nie brakuje sklepów i restauracji. Warto jednak pamiętać, że jak
podaje autor Przewodnika Żeglarskiego po Adriatyku 888 portów i zatok, „Jugo
przechodzi czasami na obszarze wyspy Vis w bora. Krótko przed uderzeniem w
zatoce portowej przez ok. 10 min. wieje gwałtowny wiatr tramontana. Wówczas
miejsca w Kut są mocno zagrożone.”
Jeśli w sezonie nie znajdziemy miejsca przy pirsie, alternatywą są boje (ok. 300
HRK/jacht) lub w ostateczności noc na kotwicy (głębokość ponad 10 metrów).
Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść cumowania w Kut jest
możliwość degustacji chorwackiej kuchni w jednej z najlepszych restauracji
na wyspie. Restauracja Pojoda (+385 21 711 575) leży dosłownie 50 metrów
od portu w Kucie, wystarczy minąć niewielki plac porośnięty palmami. Stoliki
ustawione są na patio wśród drzewek cytrynowych. Latem miejsce to cieszy
się dużą popularnością, dlatego trzeba rezerwować stolik z wyprzedzeniem.
Polecamy szczególnie świeże ryby z gilla. Specjalnością tej restauracji są
tuńczyk w sosie z kaparami oraz kotlety z ośmiornicy. Lokalną potrawą, wartą
spróbowania jest homar z fasolą. A do posiłku koniecznie miejscowe, białe
wino Vugava Viška, którego winorośl uprawia się na tutejszych wzgórzach
nieprzerwanie od II wieku p.n.e. (!).
Na Vis ma swoją bazę krakowska szkoła nurkowania Nautika. Jeśli jesteś
fanem nurkowania, możesz wybrać się z nią na podwodną wycieczkę do
wraków statków lub skorzystać z opcji „nurkowanie pierwszy raz”, jeśli jesteś
debiutantem.
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Fort George
Wokół Vis znajdziemy wiele fortyfikacji wojskowych wybudowanych w czasie
wojen napoleońskich. My polecamy spacer do fortu George położonego na
cyplu oddzielającym zatoki: Luka Rogačić i Viska Luka. Twierdzę zbudowali w
1812 -13 r. Brytyjczycy, a w późniejszych latach rozbudowali Austriacy. Nazwa
fortu upamiętnia króla Jerzego III, za panowania którego budowla powstała.
Roztacza się z niej piękny widok na morze i pobliskie zatoki. W sezonie działa
tutaj restauracja. Spacer do fortu zajmuje ok. 30 minut z mariny w Vis. Można
również dotrzeć do twierdzy cumując w zatoce Rogačić (krótsza droga).
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ZATO K A

Rogacic
Kogo interesują militaria z czasów Tito może zatrzymać się w zatoce
Rogačić leżącej obok miasta Vis. Można tu zwiedzić bunkier dla łodzi
podwodnych oraz pozostałości budowli wojskowych. Głębokość w zatoce
wynosi około 6-10 metrów. Nie jest to bezpieczne miejsce przy wiatrach
z kierunku północno-wschodniego. W zatoce znajduje się kilka mniejszych zatok,
przy czym cumowanie w najbardziej wysuniętej na wschód jest zabronione.
Zdarza się, że mniejsze jednostki cumują w bunkrze.
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ZATOK A

Stoncica
Płynąc z miejscowości Vis na wschód, po ok. 3,5 Mm trafiamy na głęboką
zatokę Stončica. To znakomite miejsce na kotwicowisko. W zatoce mieści się
kilka domów, schowanych wśród bujnej zieleni. Większość z nich zamieszkała
jest tylko w okresie letnim. Na końcu zatoki znajduje się kąpielisko z niewielką,
piaszczystą plażą, boiskiem do siatkówki i kilkoma palmami. Piaszczyste
i płytkie dno sprawia, że woda przybiera tu piękny, turkusowy kolor.
Zatoka dobrze chroni przed wiatrem z każdego kierunku, za wyjątkiem północy.
Podobno bardzo silne porywy z północy mogą powodować tu wiry. Latem
znajdziemy tutaj 6 boi. Koszt ok. 200 kun za dzień (dane z 2016 roku). Uwaga na
małe odstępy między bojami. Jachty mogą również kotwiczyć na środku zatoki
na głębokości 5-6 metrów. Tym którzy zdecydują się zejść na ląd polecamy
spacer (około 15 minut) na półwysep Stončica, gdzie znajduje się jedna
z najpiękniejszych latarni morskich na Adriatyku.
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W głębi zatoki znajdziemy rodzinną Restaurację Stončica, która posiada
duży grill. Polecamy specjalność zakładu - pasztet rybny, a także sałatkę
z ośmiornicy, zupę rybną i ośmiornicę spod peki - tę potrawę trzeba zamówić
z wyprzedzeniem około 4 godzin. Restauracja jest dosyć droga, ale warta swojej
ceny. Szczególnie latem cieszy się dużą popularnością, dlatego konieczna jest
rezerwacja. Otwarta od kwietnia do listopada. Tel +385 217547188.
Około kilometra w głąb lądu, pięknie położona w środku winnicy, znajduje się
rodzinna Konoba Magic (+385 91 898 4859). Znajdziemy tu tradycyjne, domowe
potrawy. Przy wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość zrobienia jagnięciny
lub ośmiornicy spod peki.
Na północno-wschodnim brzegu Vis, płynąc na południe za latarnią morską,
znajduje się zatoka Smokova. Nie jest oznaczona na mapach jako kotwicowisko,
być może dlatego, że słabo chroni od wschodnich wiatrów, ale przy dobrej
pogodzie część jachtów decyduje się na rzucenie kotwicy właśnie tutaj.
Zatoka jest bezludna, dosyć płytka, posiada małą piaszczystą plażę. To dobra
alternatywa, szczególnie w szczycie sezonu gdy szukamy spokojnego miejsca
z turkusową wodą i piaszczystym dnem.
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W Y SPA

Budikovac
( blue lagoon)

Blue Lagoon na wysepce Budikovac to obowiązkowy punkt programu.
Znakomite miejsce na postój i kąpiel w turkusowej wodzie. Jest tu dość
płytko i należy szczególnie uważać podczas kotwiczenia. W zatoce znajduje
się kilka boi, ustawionych dość blisko siebie – należą do restauracji*.
Z jej usług nie korzystaliśmy więc trudno nam ją ocenić. Wiosną 2017 r. trwała na
wyspie budowa kilku bungalowów. Obok restauracji znajduje się pole uprawne
oraz hodowla kur.
Wyspa jest siedliskiem mew. Jest ich naprawdę dużo i momentami bywają
bardzo hałaśliwe.
Budikovac to popularny cel jednodniowych wycieczek z Vis. Kto ceni sobie
spokój powinien wybrać północną, niezamieszkałą zatokę.
*Podobno jesienią 2017 roku boje zostały usunięte, gdyż przeprowadzona na tym obszarze kontrola
wykazała, że były umieszczone nielegalnie.
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W Y SPA

Ravnik

( ielona Jaskinia)
Zielona Jaskinia (Green Cave) znajduje się na malutkiej, niezamieszkałej wyspie
Ravnik, położonej na południe od wyspy Vis. Nie jest to tak spektakularne
miejsce jak Blue Cave na wyspie Biševo, ale można wewnątrz jaskini pływać
i nurkować, co jest jej niewątpliwą atrakcją. W sklepieniu jaskini znajduje się
niewielki otwór, przez który sączy się światło. Odbija się ono od dna jaskini
rozświetlając jej ściany i wodę na szmaragdowy kolor. Latem wiele osób wspina
się na pobliskie skały, aby stamtąd skakać do wody. Droga nie jest prosta bo
skały są bardzo ostre a jedynym ułatwieniem są zwisające ze szczytu liny. Skok
z wysokości 10 metrów jest z pewnością dużym przeżyciem.
Podobno 1 lipca 2017 wprowadzono opłatę za wpłynięcie do groty: 10 euro od
osoby. Gdy byliśmy tam w maju 2017 nie pobierano żadnych opłat. Tuż obok
w zatoce można rzucić kotwice na głębokości 6-8 metrów.
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ZATOK A

Stiniva
Dzika i romantyczna zatoka Stiniva to najbardziej atrakcyjna zatoka na
południowym wybrzeżu wyspy. Otoczona przez strome klify ma kształt
amfiteatru. Niewielka kamienista plaża schowana jest między stromymi
brzegami. Nic też dziwnego, że najłatwiej się tutaj dostać od strony morza.
W sezonie to niezwykle popularne miejsce. Cel wielu jednodniowych wycieczek
z Visu i Komiży. Panuje tu spory ruch.
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Zatoka Stiniva wraz z kilkoma niezamieszkałymi domami rybackimi, które
zachowały swój pierwotny wygląd tworzy rezerwat przyrody.
Ze

względu

na

dużą

głębokość:

15

metrów

i

więcej,

nie

jest

to

rekomendowane miejsce na kotwiczenie. Zdecydowanie bezpieczniej można
cumować w sąsiedniej zatoce na głębokości 6-10 metrów. Znajdziemy
tam dwa kotwicowiska: Mala Travna i Vela Travna. W zatoce Mala Travna
znajduje się nieduża konoba Senko Karuza. Gospodarz jest pisarzem
prowadzącym swój lokal według zasady „slow food”. Jest smacznie, lokalnie
i sielsko. Na końcu zatoki znajduje się mikro-plaża, brzeg zbudowany jest
z kamiennych platform. Bardzo czysta woda.
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Płynąc na zachód z zatoki Stiniva w kierunku Komiży mijamy atrakcyjne wybrzeże
klifowe z licznymi, niezbyt głebokimi jaskiniami. Powyżej można dostrzec
bunkry i wieże strzelnicze z czasów II wojny światowej. Ze względu na duże
głębokości nie znajdziemy tu żadnych kotwicowisk. Ale przy bardzo spokojnym
morzu i ładnej pogodzie polecamy krótki postój w malutkiej zatoczce Pritišćina
leżącej niespełna 3 Mm na zachód od zatoki Stiniva. Znajdziemy tu kilka starych
domów, kamienistą mikro-plażę i niezwykle turkusową wodę. Zatoczka jest
przepiękna i co ważne, nieodkryta jeszcze przez masową turystykę.
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Komi a
Komiža to druga największa miejscowość na wyspie Vis i port chętnie
odwiedzany przez żeglarzy. Miejscowość jest bardzo atrakcyjnie położona:
wokół rozległej zatoki, w cieniu najwyższego wzniesienia wyspy Vis – góry Hum.
Zatokę otaczają stare, kamienne domy leżące tuż nad samym morzem. Liczne,
kolorowe rybackie łódeczki kołyszą się na wodzie, przypominając, że Komiża, to
przede wszystkim miejscowość słynąca z rybołówstwa. Uroku dodają również
liczne kamieniste plaże.
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Pierwsze wzmianki na temat osady pochodzą z XII wieku. W drugiej połowie
XIII wieku przybyli tu mnisi, którzy pobudowali na wzniesieniu klasztor
benedyktyński pod wezwaniem św. Mikołaja. Kościół przetrwał do dnia
dzisiejszego i jest najstarszym przykładem kościoła-twierdzy w Dalmacji.
Potocznie nazywany jest Muster. Warto wybrać się tu na spacer, ponieważ
roztacza się stąd piękny widok na całą Komiżę.
Żeglarzom oddano do dyspozycji 200 metrowe molo. Znajdziemy tu muringi,
prąd i wodę. Molo jest dosyć wysokie, dlatego może sprawiać trudności podczas
wychodzenia z jachtu. Dodatkowym utrudnieniem jest falowanie w porcie,
szczególnie podczas zachodnich wiatrów, oraz liczne szkwały w nocy i podczas
bora. Toalety i prysznice znajdziemy w budynku kapitanatu, otwarte w ciągu
dnia (warto sprawdzić godziny).
Na północny zachód od portu ustawione jest ok. 40 boi, przewidzianych dla
jachtów do 12m. Miejscami dość gęsto. Koszt takiego cumowania to ok. 200250 HRK/dzień. Dodatkowe 20 boi znajdziemy przed falochronem.
Tuż obok portu mieści się najbardziej rozpoznawalny budynek w Komižy
– czworokątna cytadela wybudowana pod rządami Wenecjan. Mieści się
w niej Muzeum Rybołówstwa (otwarte od czerwca do września). Przedstawia
ono historię rybołówstwa na tym terenie oraz prezentuje narzędzia służące do
połowu.
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Na szczególną uwagę zasługują tutejsze łodzie rybackie - gajeta falcusa.
Zbudowane z drewna, o niskim zanurzeniu i długości 7-8 metrów, potrafiły
rozwinąć

prędkość

do

12

węzłów.

Ich

charakterystyczną

cechą

były

zdejmowane, półmetrowe fragmenty burt zwane falke (od których pochodzi
nazwa łodzi). Umożliwiały one z jednej strony ochronę łodzi przed wysokimi
falami na otwartym morzu, z drugiej strony, usuwane podczas połowu,
ułatwiały wyciąganie sieci. Szczątki ostatniej gajety - zwanej Cicibela, można
podziwiać w muzeum.
W Komižy znajdziemy wiele restauracji i dobrze zaopatrzonych sklepów.
Udającym się na kolację polecamy restaurację Bako’s (+38521713742),
wyjątkowo atrakcyjnie położoną nad brzegiem morza z widokiem na cytadelę.
Specjalnością zakładu są ryby i owoce morza np. ośmiornica w winie, seriola
w kaparach, a także własnej roboty anchois.
Cumując w Komižy koniecznie zaplanuj wizytę w Błękitnej Grocie na wyspie
Biševo.
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Bisevo
Wyspa Biševo ma niespełna 6 km2 i leży 5 Mm od miejscowości Komiża na
wyspie Vis. W okresie zimowym jest prawie bezludna, latem nabiera życia:
wracają starzy mieszkańcy, pojawiają się turyści, a wraz z nimi osoby obsługujące
ruch turystyczny. W lipcu i sierpniu mieszka na wyspie około 100 osób.
Przypuszcza się, że Biševo, podobnie jak sąsiednia Svetac, było zamieszkałe już
w czasach bizantyjskich. Na pewno od IX w. na wyspie mieszkali benedyktyni.
To oni wybudowali w XI w. kościół pod wezwaniem św. Sylwestra, który nadal
można podziwiać w samym centrum wyspy, w wiosce Polje.
Na zachodnim brzegu Biševo znajduje się duża, piaszczysta zatoka Porat (znana
również pod nazwą Biszevska Luka). W ciągu dnia, za sprawą jednodniowych
turystów z Komiży może być tu tłoczno, ale wieczorem zatoka pustoszeje.
To doskonałe miejsce na nocleg przy spokojnym morzu i bezwietrznej
pogodzie. Kotwiczenie tutaj jest zdecydowanie niewskazane przy wietrze
z kierunku południowo-zachodniego, który tworzy w zatoce uciążliwą falę,
a podczas jugo i bora występują bardzo silne szkwały. Ponieważ zatoka Porat
jest dosyć płytka, nie zaleca się kotwiczenia bliżej niż 40 metrów od plaży (latem
wyraźnie zaznaczone jest kąpielisko). Jest tu wystarczająco dużo miejsca dla
ok. 10 jachtów. Dodatkowo przygotowano kilka boi* dla gości restauracji.
Do wyboru mamy dwa lokale: Konoba Tomić oraz Restauracja Kod Jakse.
Którąkolwiek wybierzecie, koniecznie spróbujcie lokalnego wina Plavac.
*Podobno jesienią 2017 roku boje zostały usunięte, gdyż przeprowadzona na tym obszarze kontrola
wykazała, że były umieszczone nielegalnie.
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Blekitna Grota
( Modra Spilja )

Błękitna Grota (Blue Cave) znajduje się na wschodnim brzegu wyspy Biševo.
Ma 35 metrów długości, 17 metrów szerokości i 6 metrów wysokości. Miejsce
to charakteryzuje się unikatową grą światła i kolorów. Promienie słoneczne
przenikają przez wodę i odbijają się od jasnego dna morskiego, sprawiając, że
cała jaskinia lśni na błękitno i turkusowo. Najlepsze efekty świetlne zobaczymy
wpływając tutaj między 10:30 a 12:30 (poza sezonem) i między 9:30 a 11:30
(w sezonie). Otwór wejściowy do jaskini ma wysokość 1,5 metra, dlatego można
tu wpłynąć pontonem tylko przy spokojnym morzu.
Wewnątrz jaskini nie wolno nurkować ani pływać. W sezonie jest to bardzo
popularne miejsce dlatego musimy liczyć się z dużym ruchem turystycznymi
i długim oczekiwaniem w kolejce. Wpływając do Blue Cave pobierana jest opłata:
40-50 Kun od osoby w zależności od pory roku. Najlepiej cumować na południe
od groty do jednej z nielicznych boi (boi nie ma za wiele i często po sezonie
są zabierane, na kotwiczenie jest tutaj za głęboko) lub spróbować szczęścia
w Mezuporat wiosce na północ od jaskini. Zatoka Mezuporat ma głębokość
ok. 8 metrów można zatem rzucić tutaj kotwicę, albo skorzystać z boi (tylko
w sezonie). Czasami udaje się zacumować do małego nabrzeża dla taksówek.

20 / punt.pl

Jaskinia Nied wied ia
(Medvidina spilja)

Jaskinia Niedźwiedzia (Medvidina spilja) znajduje się na południu wyspy Biševo.
To jedna z najdłuższych jaskiń w Chorwacji, do której można wpłynąć pontonem
- ma ok. 160 metrów długości. Otwór wejściowy jest wąski, ale wysoki, nie sposób
go przeoczyć. Na samym końcu groty znajduje się mała plaża. Nie ma tu tak
spektakularnych widoków jak w Blue Cave, mimo to warto tu zajrzeć, aby zobaczyć
interesujące formacje skalne. Badania prowadzone w tym miejscu potwierdzają,
że jaskinia była siedliskiem jednego z najbardziej zagrożonych ssaków na świecie
– mniszki śródziemnomorskiej, niezwykle rzadkiego gatunku foki. Ponieważ
Chorwaci nazywają ją również morskim niedźwiedziem (morski medvid), stąd
też pochodzi nazwa jaskini. Wybierając się na eksplorowanie wnętrza groty nie
zapomnijcie zabrać latarki. Jak na razie - bez opłat.
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W Y S PA

Brusnik
Na zachód od wyspy Vis, w odległości ok. 14 Mm, leży maleńka wysepka Brusnik,
co po chorwacku oznacza „żurawina”. To jedna z dwóch wysp w Chorwacji
(druga to Jabuka), która ma pochodzenie wulkaniczne, a nie wapienne.
Osiągalna tylko przy bezwietrznej pogodzie i bardzo spokojnym morzu. Dno
morskie usiane jest skałami dlatego należy bardzo uważać podczas rzucania
kotwicy. Zachodnie wybrzeże wydaje się bardziej łagodne.
Wyspa stanowi geologiczny pomnik przyrody i obowiązują tu te same zasady
co w rezerwacie przyrody: nie wolno zrywać roślin, zabierać wulkanicznych
kamyków, straszyć ptaków. Wyspę zamieszkuje zagrożona wyginięciem czarna
jaszczurka Padarcis melisellensis pomoensis – nie spotykana nigdzie indziej,
oraz wiele gatunków ptaków, a także króliki. W przeszłości widziano tu również
fokę mniszkę.
Budowa wyspy sprawia, że część morskiej wody zatrzymuje się między
skałami tworząc naturalne baseny. W przeszłości były one wykorzystywane
przez rybaków z Komiży do przechowywania złowionych podczas wiosennych
i jesiennych połowów homarów.
Obszar wokół wyspy obfituje w liczne gatunki ryb. Pomimo trudnych warunków,
w okresie wiosennym na wyspie kwitnie wiele odmian kwiatów.
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W Y S PA

Sveti Andrij
(Svetac)
Tuż obok Wyspy Brusnik leży, niewiele mniejsza od Wyspy Biševo, Wyspa Sveti
Andrij zwana również Svetac. Ma strome, trudno dostępne brzegi, gdzieniegdzie
widać wąskie jaskinie, będące kiedyś schronieniem foki mniszki. Wyspa jest
gęsto porośnięta śródziemnomorską roślinnością. Na skałach gniazduje wiele
gatunków ptaków, w tym chronione gatunki z rodziny sokołów (szczególnie
w północno zachodniej części wyspy).
Wyspa Sveti Andrij jest niezamieszkała. Ostatni mieszkańcy opuścili wyspę
kilka lat temu. Po południowo-wschodniej stronie, w jednej z zatok znajdziemy
jeszcze pola winogron i zabudowania rodziny Zanki, która mieszkała tutaj
nieprzerwanie przez 250 lat.
Pierwsze ślady osadnictwa na wyspie pochodzą z czasów Bizancjum, o czym
świadczą fragmenty murów. Znajdziemy tu również ślady po klasztorze i kaplicy
benedyktyńskiej oraz dobrze zachowany mały kościół z XVII w pod wezwaniem
św. Andrzeja – to właśnie stąd wzięła swą nazwę wyspa.
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Propozycja
trasy rejsu
Port zaokrętowania i wyokrętowania: Trogir
Ilość mil: 120
Dzień
Dzień
Dzień
Dzień
Dzień
Dzień
Dzień

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Trogir
Milna
Hvar
Komiža
Vis
Maslinica
Trogir
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