
 

 

 

 





Nyttigt vetande inför resan till Kroatien 

Bank och växelkontor 

Bankerna har öppet måndag – lördag. Ibland kan hända att de har lunchstängt ett par timmar mitt på dagen. Här är 

avgiften något lägre eller ingen alls jämfört med om man växlar på växlingskontor. På växlingskontoren tar man ut en 

avgift om ca 1-1,5%. Man kan också växla på postkontor och turistbyråer.  

Dricks 

Serviceavgift är inbakat i priset men det är ändå brukligt att ge dricks. Vanligtvis ca 10% eller att man avrundar priset 

uppåt. Åker man taxi avrundar man även här priset uppåt. 

 

El 

220V med vanliga tvåstiftskontakter, samma som i Sverige. 

Helgdagar i Kroatien 

Nyårsdagen 1 januari 

Trettondagen 6 januari 

Påskdagen och annandag påsk i mars eller april 

Första maj 

Antifascistiska segerns dag 22 juni 

Nationaldagen 25 juni 

Seger- och tacksägelsedagen 5 augusti 

Marie himmelsfärdsdag 15 augusti 

Självständighetsdagen 8 oktober 

Alla helgons dag 1 november 

Juldagen 25 december 

Annandag jul 26 december 

 

Internet 

Internetkaféer finns på de flesta orter, även ute på öarna. 

Mobiltelefon 

Kroatien har samma GSM/3G-nät som Sverige, vilket betyder att du kan använda din vanliga mobil. Tänk på att 
minutavgiften är hög när du använder mobilen utomlands. Du får även betala samtalen när någon ringer till dig. 

Har din telefon möjlighet att komma ut på nätet eller ta emot e-post via GPRS så är även kostnaden för detta mycket 
högre i utlandet. 

Pass/visum 

Vid in- och utresa till Kroatien ska man visa pass. Passet måste vara giltigt vid utresa, gärna några dagar efter 

utresedatum. Om du skulle förlora ditt pass när du är i Kroatien så ska du vända dig till Sveriges ambassad i Zagreb eller 

konsulaten i Split eller Rijeka. De kan hjälpa dig att få ett provisoriskt pass. Visum krävs om du ska vistas i Kroatien i 

mer än tre månader. 

 

Språk 

Kroatiska. Många kroater talar också italienska eller tyska. På kustens turistorter pratar man också en hel del engelska. 

Säkerhet 

Säkerheten är bra. Det är ok att gå ensam på gatorna i städerna. Polisen håller god ordning och brottsligheten är låg i 

landet. Läs UD:s aktuella reserekommendationer för Kroatien. 

 

 

 

http://www.swedenabroad.com/Page____48765.aspx
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Uttagsautomater 

Uttagsautomat heter Bankomat i Kroatien. Det finns märken på bankomaten som visar vilka kort som går att använda. I 
de flesta restauranger och affärer i större städer och turistorter är det ok att betala med kort. 

Vaccination 

Inga särskilda vaccinationer behövs inför resan till Kroatien. 

Vattnet 

Kranvattnet är mycket bra och går att dricka i hela landet. 

Resa till Kroatien 

Flyg, buss eller köra själv med egen bil? När du bestämt dig för semester i Kroatien så finns flera sätt att 
resa dit. 

Res budget och tidsåtgång styr i stor utsträckning valet av färdsätt. Flyg är oftast det första man tänker på, men har 

man tid så är bilen ett alternativ. Särskilt om man är flera, då det kan hålla nere reskostnaderna. 

Flyg 

Flyg är det snabbaste sättet att ta sig till Kroatien, det finns direktlinjer från Stockholm och Göteborg till bland annat 

Pula, Split och Dubrovnik. Croatia Airlines är Kroatiens nationella flygbolag. Tour Adria och ScandJet är bra arrangörer av 
både charterresor och reguljärflyg. På Flygresor.se söker du flyg till Kroatien bland flera flygbolag samtidigt. Att flyga 
från Stockholm till Split tar strax under tre timmar. 

Köra med egen bil 

Det är ca 210 milen mellan Göteborg och Split. Rätt krävande med har man gott om tid är det trevligt och man får nöjet 
att se Europa på vägen. 

Förslag på resrutt: 

Sverige – Danmark – Tyskland – Österrike – Slovenien – Kroatien 

Snabbaste vägen går över Öresundsbron från Malmö till Köpenhamn och sedan vidare ner till Gedser. Där kopplar man 

av ett par timmar på färjan med Scandlines över till Rostock. Kan inte påstå att det finns något större utbud av rolig 

shopping på färjan, men en skön bensträckare är det. Från Rostock väntar sedan autobahn genom Tyskland 

till Österrike. 

Man vänjer sig snart vid det höga tempot på vägarna. Önskar man lugnare framfart kan man ta sidovägar till autobahn. 

En GPS är att rekommendera. För att orka hålla koncentrationen i trafiken behöver man några stopp för att vila. Det 

finns motell längs med motorvägen, men vill man hålla kostnaderna nere finns det bra zimmer (rum) och små motell om 

man söker sig lite utanför de mindre orterna. Var ute i god tid för att hitta övernattning. 

När du åker genom Österrike krävs det en vinjett som man sätter i vindrutan. Denna köper du i tullen eller på någon 

bensinstation strax efter gränsen. En 10-dagars vinjett kostar ca 7 euro. Ett nät av tunnlar tar dig genom de österrikiska 

alperna och dessa betalar man vägtullar för att passera. Även i Slovenien skall man ha vinjett för att färdas på vägarna. 

Denna kostar ca 350 kr. 

Med broavgifter, färja, tullar, vinjetter och bensin kostar en resa tur och retur Göteborg-Split ca 7 500 kr. 

KROATISKA KUNA 

Kuna heter Kroatiens valuta, vanligen förkortad Kn. 1 kuna = 100 lipa. 

 

Valutakod: HRK 

Sedlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 och 1000 kuna. 

Mynt: 1, 2 och 5 kuna. 1, 2, 5, 10, 20 och 50 lipa. 

http://www.croatiaairlines.com/
http://www.touradria.se/
http://www.scandjet.se/
http://www.flygresor.se/kroatien/
http://www.scandlines.se/

