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Hvad er nyttigt at vide hvis man ønsker at besøge Kornati National Park? 
 
 
Hvordan kommer man til National parken Kornati? 
 
Nationalparken er beliggende i den centrale del af det kroatiske Adriaterhav, omkring 7 Nm 
fra Murter og ca. 15 Nm fra Sibenik eller Zadar. Man kan kun komme til Kornati med båd, 
enten ved at sejle i egen båd eller ved at man tager med en af de guidede ture til 
nationalparken. 
 
 
Entre 
 
Den mest almindelige måde at komme til Kornati øerne på, er at en af de organiserede dags 
ture fra Zadar, Sibenik eller Murter, prisen for sådan en dags tur er ca. 35-40 euro pr. Person 
og det inkluderer normalt følgende: 
 

- sejltur 
- velkomst drink 
- entre billet 
- frokost (fisk el. Kød, salat, brød, vin el. Juice) 
- turist guide 
 

 
Entre med båd – se priserne i sidste del af dette dokument 
 
To ”stationære” besøgs havne/receptioner samarbejder med parken: 
 

1. Zakan Havn på Ravni Zakan øen (syd øst del af parken) 
2. Vruje bugten på Kornati øen (nord vest del af parken) 

 
Her kan man købe entre billetter for både, souvenirs, og tilladelse til at fiske og dykke. 
 
 
Hvad kan man lave på Kornati øen: 
 

- Hvis du ankommer med egen båd skal du ”cruise” imellem øerne (for at gøre det, 
skal du kun have alm. Entre billet) 

- Svømme, snorkle og dykke, (for kun at snorkle behøver man ikke at have ekstra 
tilladelse, men hvis man ønsker at dykke med fuldt udstyr må man kun gøre det i 
organiserede grupper med tilladelse) 

- Travetur på øerne, det er ikke hårdt at komme til toppene af øerne, men om 
sommeren kan varmen gøre det ulideligt, så tænk på at tage en hat på, medbring vand 
og solcreme, for der er ikke mange skyggepladser på øerne. 

- Fiskeri, men husk at få tilladelse. 
- Se de vilde fugle og dyr. 
-  
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Kulturelle begivenheder som: 
 

- Fest på Tarcu, den første søndag i juli, fejrer man den katolske helligdag Madonna of 
the Tarca på Kornati øerne. 

- Kornati cup er en traditionel sejlbåds regatta, som marker starten på turist sæsonen, 
regattaen afholdes i april. 

-  
 
Hvornår er det den bedste tid at besøge parken: 
 
Parken er åbnet hele året rundt for vandsport interesserede er det mest oplagt at besøge parken 
i de 3 varme årstider fra april til oktober, men hvis man bare vil nyde stilheden og den smukke 
natur kan man, så absolut drage fordel at et besøg om vinteren. 
 
Udflugter: 
 
Udflugter er organiseret af turist agenturer, så hvis du kommer alene eller i mindre grupper, er 
der et stort udvalg af ture man kan tage. 
 
Her er et eksempel: 
 
M/S plava Laguna sejler fra Borik Marina (tæt på Zadar) dags turen varer 10 timer og 
inkludere følgende: 
 

- Sejltur til og omkring øerne 
- Entre billet 
- Svømmetur ved Øen Mana 
- Frokost ved Kaptajn Igor’s hus 
- Alt den vin du kan drikke den dag. 

 
For at booke denne tur kan du kontakte manager Branko på +385 98 875 746 
 
For flere informationer om andre udflugter/ture, kig på den officielle hjemmeside af Kornati 
National Park. 
 
0vernatning: 
 
Besøgene som ønsker at overnatte på en af øerne, skal kontakte et af turist bureauer som lejer 
hytter ud, organisere transport til/fra øerne, bådudlejning og catering. 
 
Det er kun tilladt at lægge til anker i 16 markerede områder. 
 
I områderne omkring Murter øen, er der mange private overnatnings muligheder, hoteller og 
campingpladser. Murter er forbundet med fastlandet, ved hjælp af en bro i Tisno. 
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HOTELLER: 
 
HOTEL COLENTUM *** - 98 værelser (dobbelt) 
APPARTHOTEL *** 14 lejligheder 
 
 
CAMPING: 
 
CAMP JEZERA – LOVIŠĆA *** (400 pladser på et 30 hektars område) 
CAMP SLANICA ** (150 pladser på et 2 hektars område) 
 
 
PRIVAT OVERNATNING: 
 
Murter tilbyder over 1000 sengepladser i private lejligheder. 
 
Spise ude: 
 
Der er 25 restauranter i Nationalparken, de tilbyder det traditionelle kroatisk køkken, mest 
fisk (fisk og krabbe) men også lam fra Kornati området. 
 
 
Andre ting der er nyttige at vide: 
 

- Nogle områder er under speciel beskyttelse i nationalparken, disse zoner må man ikke 
besøge uden speciel tilladelse. 

- Hele land området i Kornati National Park er privat ejendom. Besøgene må kun gå og 
opholde sig inden for de markerede områder. 

- Den nærmste skadestue er i Murter (på halvøen) eller i Sail (på Dugi Otak Øen) 
 
For dykkere: 
 
- Individuel dykning på egen hånd er ikke tilladt. 
- Dykning om natten (19-07) er ikke tilladt. 
- Med undtagelse af dykkerknive er det forbudt at medbringe våben. 
- Den maximalt tilladte dybde, at dykke på er 40 meter. 
- Det er forbudt at forstyrre eller beskadige havdyr. 
 

 
 
Entrebilletter kan købes på Kornati NP kontoret i Murter eller i receptioner i Park området. 
For en komplet liste over sejlområder tjek hjemmesiden www.kornati.hr  
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For besøgende sommer vil besøge parken med egen båd gælder følgende entre priser. 
 
BEMÆRK: at entrebilletter købt inde i parken er dyrere end billet købt udenfor parken. 
 
 

INDIVIDUALE BILLETTER – PER BÅD PER DAG 

 Billet købt udenfor parken                                                                       Billet købt inden i Parken 

Båd størrelse                                                                            

Op til 11 m (34 fod)                  150,00  HRK                                                                      250,00  HRK 

11-18 m (34-59 fod)                250,00  HRK                                                                      400,00  HRK     

over 18 m (59 fod)                   450,00  HRK                                                                      750,00  HRK    

Entre priser for grupper -  Per båd / dag 

Godkendte ture organiserede af firmaer (Med licens)                                       Båd kapacitet x 20,00  HRK 

Ikke godkendte ture organiseret af firmaer (Uden licens)                                                    7.500,00  HRK   

SCUBA DIVING tilladelse - PER PERSON PER DAG 

Godkendte ture organiserede af firmaer (Med licens)                                                            150,00  HRK   

Ikke godkendte ture organiseret af firmaer (Uden licens)                                                      300,00  HRK   

FISKE TILLADELSE - PER PERSON PER DAG 

Tilladelse købt uden for parken                                                                                          150,00  HRK    

Tilladelse købt inde i parken                                                                                               300,00  HRK    

 
 
Husk at opbevare jeres billetter på jer, da i risikere at blive stoppet at park rangers som ønsker 
at se gyldig billet. 
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