Turizam u Hrvatskoj
Dobar dan, cijenjeni žiri!
Dragi slušatelji, dame i gospodo!
Dok Hrvatska pruža toliko lijepih mogućnosti ne samo za odmor nego i za lijepo vrijeme,
stvarnost boravka, odnosno stanovanja u Hrvatskoj izgleda drugačije. Sve više i više ljudi
napušta Lijepu našu. Dok Thompson pjeva „Lijepa li si“, svi ostali pjevaju „Adieu/Ciao,
zemljo draga“.
Danas ću Vas upoznati možda s Vašom vlastitom domovinom ako ste kao ja iz Hrvatske.
Koliko Vi znate o toj Hrvatskoj?
Jeste li znali da je advent – ili kako Hrvati kažu – došašće – u Zagrebu 2015. i 2016. godine
bio proglašen najljepšim u cijeloj Europi?
A koliko od Vas ovdje stvarno zna koliko otoka ima predivno Jadransko more?
1244 otoka.
Zamislite!
A svaki je ljepši od drugoga. Među njima vjerojatno najpoznatiji su otoci Pag, Krk, Cres,
Mljet, Rab, Hvar i Brač, a ima i 8 nacionalnih parkova. Najpoznatiji su: Plitvička jezera,
Brijuni i Kornati.
Eto sada znate. Sigurno se pitate zašto Vam to pričam. Pa eto primjer.
Kraj tako predivne zemlje, takozvane Lijepe naše, naše Kroacije, puno naših odlazi na more,
na primjer u Lignano ili u Jesolo. Iako je Hrvatska i nadalje jedna od najposjećenijih
destinacija, od stranih turista skoro nitko nije vidio više od Zrća ili ostalih mjesta koja su
poznata po tulumima i lijepim plažama. Ali Hrvatska nije samo more nego je i mjesto puno
kulturnih i povijesnih događaja i festivala.
Jedan jako dobar primjer je grad Varaždin. Grad Varaždin je grad baroka i zato se tamo svake
godine organizira Festival barokne glazbe. U ljetnim mjesecima se tamo priređuje slavni
Špancirfest. Sigurno ste mogli prepoznati dvije riječi u nazivu tog festivala, spazieren i Fest.
To je dobar primjer takozvanih germanizama koji su ušli u hrvatski jezik.
Slavonija je poznata po dobrim slavonskim specijalitetima kao što su kuleni, šunke i fišpaprikaš. Sve te poslastice se mogu naći na svakom stolu prave slavonske fešte i tamburaške
večeri. Oni koji su zainteresirani za povijesne događaje trebali bi vidjeti Vukovar, poznat kao
svjedok hrvatskoga Domovinskog rata ili Jasenovac, prijašnji logor tijekom Drugoga
svjetskog rata. Može se u Hrvatskoj uživati i na selu, u interesantnom ekoturizmu gdje se
dobiva prilika živjeti s domaćinima.
Ima puno vjerskih destinacija koje spadaju u kategoriju takozvanog vjerskog turizma. Dobar
primjer za tu vrstu turizma je mjesto Marija Bistrica, koje je mjesto štovanja Blažene Djevice

Marije, a to mjesto moglo bi se usporediti s austrijskim Maria Zellom. Hrvatska nije samo
destinacija u ljetnim mjesecima nego i u zimskim. Puno turista dolazi u Hrvatsku zimi da bi se
kupali i odmarali u predivnim prirodnim termalnim vodama. Poznat po cijeloj zemlji i izvan
nje su Varaždinske toplice, Tuheljske toplice i Stubičke toplice. Za njih su čuli čak i neki
Kinezi, jer su svakogodišnji gosti u tim toplicama.
Za kraj ovog turističkog putovanja koristio bih riječi jedne od poznatijih pjesama Marka
Perkovića Thompsona koja opisuje hrvatske krajeve:
Oj Zagoro, lijepa li si,
Slavonijo, zlatna ti si,
Herceg-Bosno, srce ponosno.
Dalmacijo, more moje,
jedna duša, a nas dvoje
pozdrav Liko, Velebita diko.
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