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Õszi barangolások a horvát Isztrián
A horvátországi Adria legészaknyugatibb része a tengerbe mélyen benyúló háromszög alakú
Isztriai-félsziget korántsem ismeretlen a magyar nyaralók, turisták körében. Töretlen népszerûségét
elsõsorban napsütéses klímájának, változatos természeti és kulturális látnivalóinak köszönheti. Az
sem utolsó szempont, hogy Magyarországról és számos más közép-európai országból ez a
leggyorsabban, legkényelmesebben elérhetõ mediterrán tengerparti vidék.
A horvát tengerpart turisztikailag legfejlettebb része, a nyári hónapokban szinte nagyüzemszerûen dübörög
az idegenforgalom. Az Adria legnagyobb kempingjeit, üdülõtelepeit találjuk itt a szépen tagolt partvidéken.
Minden nyaraló megtalálja a számításait, legyen egyszerû sátorozó vagy luxusszálloda miliõjére vágyakozó.
Inkább a kisebb, köves, sziklás vagy lebetonozott strandok dominálnak, fõszezonban is lehet találni
nyugalmasabb helyeket a strandtörülközõknek. Az árak, ahogy egész Horvátországban, mára már itt is
megközelítik a nyugat-európai árszínvonalat, de sokszor még a turistacsapdáknak kinézõ helyeken is
színvonalas szolgáltatást és ételeket kapunk, hála a nagy választéknak.
Isztriára a multikulturalitás a jellemzõ, az évszázadokig velencei uralom alatt lévõ félsziget képe ma is
tipikusan olaszos, az osztrák uralom fõleg Pulára nyomta rá bélyegét. Jugoszláviához csak a második
világháború után került a térség, de bizonyos részei csak az 50-es évektõl lettek részei a délszláv államnak.
Az izgalmas diverzitás Isztria gasztronómiájában is jelentkezik, az elsõ osztályú tengeri alapanyagokból
készült ételek mellett, számos helyi specialitást kóstolhatunk meg a szarvasgombától az érlelt sonkán át a
kitûnõ tésztaételekig. Nem véletlen, hogy az ország legtekintélyesebb éttermei közül a legtöbb a félszigeten
van. Számtalan gasztrofesztivál vonzza az ínyenceket, melyeknek legnagyobb része az õszi szezonban
kap helyet a belsõ-isztriai településeken. A bor, a szarvasgomba, a sonka (pr¹ut), az olíva, a méz számít a
legeredetibb isztriai specialitásnak.Isztria látnivalói
A horvát Isztria népszerûsége és különlegessége abban rejlik, hogy a nyári strandolós, semmittevõs
nyaralásoknál jóval többet tud kínálni változatos látnivalóinak, gazdag történelmi, kulturális hagyatékának
köszönhetõen, ráadásul tavasszal és õsszel is kitûnõ kirándulási célpont. Ráadásul a tömeg és a nagy meleg
híján talán ekkor mutatja meg igazi, hagyományos arcát. Most októberben a Volkswagen jóvoltából egy
legújabb generációs, minden elképzelhetõ komforttal felszerelt Volkswagen Multivan hétszemélyes autóval
jártuk be a félsziget jónéhány emblematikus pontját. Természetesen a rendelkezésünkre álló pár nap alatt
nem tudtunk mindenhová eljutni, de úgy érezzük remekül megragadtuk a varázslatos Isztria lényegét, bár az
idõjárás nem igazán fogadott kegyeibe, a párás, idõ súlyos fellegekkel, minimális napsütéssel tarkítva nem
hozta a tipikus vénasszonyok nyara hangulatot, de a látnivalók szépsége feledtette velünk a borongós idõt.
A Volkswagen Multivan újabb generációi egyértelmûen a luxusra mentek rá, a tipikus üzletemberes kép
társul hozzá. Kellemesen meglepõdve konstatáltam, hogy tesztautónk egy igazi kétszínû mintapéldány,
remekül eltalált a fehér
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