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Hvad du bør vide før et besøge til nationalparken Krka? 
 
Entre pris 
 

Måned 01.,02., 
11.,12.  

03., 04.,  
05., 10. 

06., 09., 
07.,08. 

Entre voksen 
Entre barn (from 7 to 14) 

25,00 kn 
15,00 kn 

65,00 kn 
50,00 kn 

80,00 kn 
65,00 kn 

Grupper voksen* 
Grupper børn* (from 7 to 14) 

20,00 kn 
15,00 kn 

60,00 kn 
45,00 kn 

75,00 kn 
60,00 kn 

Student/elev udflugt* 15,00 kn  25,00 kn  30,00 kn  

 
Entre og parkering: 
 
Der er 2 officielle indgange til National parken Krka: 
 
Officiel indgang Lozovac: 

 
Så dan finder du indgangen Lozovac, hvis du kommer fra Sibenik tager du ruten Sibenik-
Tromilja-Lozovac, fra Knin-Drnis-Tromilja-Lozovac, hvis du kommer fra motorvejen A1 
følger du bare skiltene, det samme er gældende hvis du vil til Indgangen i Skradin, så skal du 
bare følge Skradin skiltet når du er kommet til Tromilja. 
 
Fra indgangen Lozovac kan du køre hele vejen ind til historiske landsby (undtagen i 
juli/august) dette er også den tætteste indgang for de turister der ønsker at tage direkte til øen 
Visovac. 
 
Hvis du følger gang stien fra den historiske landsby, vil det tage ca.2-3 timer til du er tilbage i 
landsbyen igen, alt efter gå hastigheden. (turen er i den nederste og midterste del af parken) 
 
I juli og august måned bliver de besøgende transporteret fra Lozovac indgangen til skradinski 
buk med busser, hvilket selvfølgelig er inkluderet i entreprisen. 
 
Officiel indgang Skradin (min favorit): 
 
 
 
I Skradin er der en stor parkeringsplads, 100 meter fra hvor båden sejler, så kør forbi de første 
parkerings muligheder du finder, dem kan du altid køre tilbage til hvis der er optaget på den 
store parkeringsplads. 
 
Fra Skradin skal du sejle til National parken Krka, bådene sejler på hele timer fra Skradin, og 
på halve timer fra national parken. Den sidste båd sejler fra parken ca. kl. 17.30 om 
sommeren. 
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Sejlturen fra Skradin til Skrandinski buk tager 25 min. Derefter skal man gå 5 min, for at 
komme til nederste det af parken, her befinder der sig en stor restaurant en del snak boder. 
 
Alternative måder at ankomme til Skradin indgang: 
 
Man kan også sejle fra Sibenik havn til Skradin. Turen tager ca. 1,5 time og går igennem 
Saint Joseph kanalen og Prukljuan-Skradin søen. Turene er organiseret af private 
virksomheder og koster ca. 300 kn (inkl. Entre) 
 
Hvornår er det den bedste tid at besøge parken: 
 
National parken Krka er altid et smukt syn hele året igennem, så det er altid et besøg værd. 
Men om sommeren har man muligheden for at svømme i den lave del af parken, så glem ikke 
badetøjet, hvis du kommer om sommeren. 
 
Udflugter: 
 
National parken Krka har et udvalg af guidede ture som man kan købe sammen med 
entrebilletten: 
 
 
SKRADINSKI BUK – VISOVAC – SKRADINSKI BUK 
 
Skradinski buk er den mest attraktive del af National parken Krka. 
 
 

- Sightseeing tur som tager ca. 2 timer (gåtur, et besøg i den historiske landsby) 
- Sejltur til øen Visova (sejltur på Krka floden den øverste del af parken, et besøg til 

Franciskaner klosteret og museet). 
- Ekstra tillæg – voksne 70 kuna, børn 4-14 år 40 kuna! 

 
 
SKRADINSKI BUK – VISOVAC - ROŠKI SLAP – SKRADINSKI BUK 
 
Den smukkeste vej at ankomme til Roski slap, er at tage en af udflugtsbådene fra National 
parken Krka, men det er også muligt at køre dertil i bil.  
 

- Udflugten vare ca. 4 timer (sejltur på Krka floden den øverste del af parken, et besøg til 
Franciskaner klosteret, sightseeing i Roski slap..) 

- Ekstra tillæg – voksne 100 kuna, børn 4-14 år 60 kuna! 
 
 

 
ROŠKI SLAP – KRKA MONASTERY - TROŠENJ og  NEČVEN fortet 
 

- En sejltur som vare ca. 2 ½ time. 
- Ekstra tillæg – voksne 70 kuna, børn 4-14 år 60 kuna! 
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Overnatning: 
 
Du kan finde overnatnings muligheder så som værelser, lejligheder og pensionater i de 
omkringliggende byer Skradin, Knin, Primošten eller i de små landsbyer som ligger tæt på 
Krka. 
 
 
HOTELLER: 
 
Hotel Vrata Krke *** 49 værelser (dobbelt) 

- beliggende i Lozovac, ved hovedindgangen til National parken Krka, 6 km fra 
motorvejen (Zagreb-Split) og 12 km fra Sibenik. 

 
 
CAMPINGPLADSER: 
 
CAMP KRKA*** (værelser, lejligheder, campingvogne) 

- beliggende på vejen til Skradin, kun 2,5 km fra National parken Krka, på et ca. 5000 
m2 stort grundstykke. Pris for 2 personer er ca.12 euro. 

 
CAMP MARINA*** (dobbelt, værelser, lejligheder, pensionat, camping) 

- beliggende i Lozovac, på vejen til Skradin, 5 km fra National parken Krka, på et 
3000m2 stort grundstykke. 

 
 
Andre ting som kan være nyttige at vide: 
 

- Det er en god ide at medbringe vandrestøvler eller gummisko. 
- medbring badetøj, solcreme og håndklæde om sommeren. 
- Den rette beklædning til et besøg i Franciskaner klosteret, tørklæde til kvindens bare 

skulder og ikke for korte shorts til mændene. 
- Ingen dykning og jagt med en undervandsriffel. 
- Ingen jagtområde. 
- Hjælp med at holde parken ren benyt de opstille affaldsstativer. 

 
 
Her kan du se køreafstand fra de forskellige byer: 
 
Sibenik – National park Krka  KM 20  20 minutter 
 
Zadar – National park Krka  KM 73  1 time 
 
Spilt – National park Krka  KM 92  1 time 15 minutter 
 
Zagreb – National park Krka KM 325  3 timer 30 minutter 
 
Rijeka – National park Krka   KM     280  3 timer 50  minutter   
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