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Musimy zacząć od tego, że Trogir jest niewątpl iwie jednym z  najpiękniejszych miast

w  Środkowej Dalmacji i   w  całej Chorwacj i . Trogir jest miastem portowym, które

zamieszkuje około 1 2 tysięcy ludzi . Chcąc zwiedzać Trogir powinieneś wiedzieć, że jego

centrum znajduje się na niewielkiej wyspie, którą dwa mosty łączą z  jednej strony

z  wyspą Čiovo, a  z  drugiej ze stałym lądem.

Do miasta dostać się można na kilka sposobów. Jadąc autostradą od Zagrzebia należy

zjechać zjazdem na Trogir (24 Prgomet) i   przejechać ki lka ki lometrów lokalną drogą,

wijącą się serpentynami (uwaga na ostre zakręty i   chorwackich kierowców). Od strony

Splitu naj lepiej wybrać drogę Ivana Pavla I I (D8) i   kierując się znakami zjechać na Trogir.

Ze Spl itu do Trogiru można również przypłynąć statkiem, a  taka podróż nie zajmie więcej

niż godzinę. W  pobl iżu Trogiru znajduje się też lotnisko, do którego można dolecieć

z  Polski bezpośrednio.

Lokalizacja i dojazd

Historia Trogiru
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Mapa zwiedzania
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Widok na Trogir i Ćiovski Most

Zwiedzanie Trogiru zaczynamy od punktu widokowego na starówkę. W  tym miejscu

znajdują się także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, kantor i   piekarnia.

Warto pamiętać, że chleb to po chorwacku kruh. W  kantorze natomiast spokojnie

wymienimy na kuny również złotówki. Wróćmy jednak do punktu widokowego, z  którego

roztacza się przecudna panorama trogirskiej starówki, która w  całości wpisana jest na

l istę światowego dziedzictwa UNESCO. Warto jest zatrzymać się tutaj na chwilę

i   zwiedzanie Trogiru rozpocząć od zdjęcia. Szczególnie piękne widoki to miejsce oferuje

o  zachodzie słońca. Czas jednak ruszyć dalej . Kierujemy się w  stronę Čiovskiego mostu ,

który jest mostem łączącym wyspę Čiovo ze starówką Trogiru.

Wskazówka: Jeżel i nie będzie dostępnego miejsca parkingowego po stronie wyspy Čiovo,

to tuż za mostem należy zjechać w  lewo i   niedaleko znajduje się duży parking (niestety

płatny).

�
Plac widokowy jest płaski i równy. Aby wejść na most trzeba pokonać wzniesienie.
Znajdują się tu miejsca parkingowe dla ON.

� Otwarte całą dobę

� Bezpłatne

� 43°30’54.2″N 1 6°1 5’07.4″E
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� Cała promenada jest płaska i równa.

� Otwarte całą dobę

� Bezpłatne

� 43°30’56.1 ″N 1 6°1 4’60.0″E
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Promenada w Trogirze

Po przejściu przez most kontynuujemy zwiedzanie Trogiru skręcając na promenadę, która

już sama w  sobie robi wrażenie. Zwiedznie rozpoczynamy mając po lewej ręce morze,

a  po prawej mury starego miasta, osłonięte przepięknymi palmy, dającymi nieco cienia

w  upalne dni . Warto zwrócić uwagę na kontrast pomiędzy zabytkowymi murami,

a  pięknymi nowoczesnymi jachtami i   statkami, które cumuja przy nabrzeżu. To

połączenie zobaczyć można w  wielu miejscach wybrzeża Chorwacji . Wędrując tak wśród

ul icznych straganów, mijamy fortyfikacje świętego Mikołaja zlokal izowane tuż obok

południowej bramy miejskiej oraz gotycki Kościół świętego Dominika. W  XIV wieku

znajdował się tutaj klasztor Dominikanów, który uległ zniszczeniu w  czasie I I wojny

światowej. Sam kościół to posiadająca jedną nawę świątynia z  portalem datowanym na

1 372 rok. Jeśl i wejdziesz do środka to warto zwrócić uwagę na grobowiec rodu Sobota,

który w  1 469 roku wyszedł spod ręki znanego chorwackiego twórcy Nikol i Florentinaca.

Wędrując promenadą, w  trakcie zwiedzania Trogiru nie zapomnij wstąpić do jednej

z  wielu kl imatycznych restauracj i , które oferują lokalne przysmaki. W  sezonie niełatwo

tutaj o  miejsce, ale jeżel i lubisz wstawać wcześnie rano to promenadę możesz mieć tylko

dla siebie.
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� Wejście do środka Twierdzy jest możl iwe, jednak na wieżę widokową już nie.

� 9:00 - 21 :00

� 25 kun

� 43°30’54.7″N 1 6°1 4’50.0″E
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Twierdza Kamerlengo

Dochodząc do końca trogirskiej promenady nie sposób nie zauważyć jednej

z  największych budowli miasta. Twierdza Kamerlengo, bo o  niej mowa, została

zbudowana w  XV wieku przez Wenecjan według planu Marina Radoje. Powstała na planie

czworokąta budowla była częścią murów obronnych miasta i   największą twierdzą

obronną w  okol icy. Ciekawostką jest fakt, że budowanie twierdzy było finansowane ze

środków pozyskanych ze sprzedaży sol i , a   z  racj i na niewielkie dochody z  tej działalności

budowa szła powoli . Sytuacja się zmieniła gdy Wenecjanie, pod których panowaniem był

ówcześnie Trogir, zauważyl i konieczność szybkiego ukończenia twierdzy i   mocno wsparl i

jej budowę finansowo. Po zakończeniu panowania Wenecjan w  Trogirze twierdza

ki lkukrotnie miała być rozebrana, jednak starania mieszkańców miasta temu zapobiegły

i   obecnie jest ona jedną z  atrakcj i , którą wymienia każdy przewodnik po Trogirze, a  z  jej

wieży można obserwować panoramę miasta.

Nazwa twierdzy pochodzi od nazwy urzędu jaki sprawował jej główny lokator. Kamerl ing

w  Republ ice Weneckiej był odpowiednikiem obecnego naczelnika urzędu skarbowego.

Wewnątrz twierdzy znajduje się toaleta, jednak aby z  niej skorzystać należy kupić
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Wieża św. Marka

Gdy już nacieszymy oczy ogromem Twierdzy Kamerlengo ruszamy ulicą Hrvatskog

proljeća 1 971 w kierunku kolejnego elementu fortyfikacj i obronnych Trogiru. Po nieco

ponad 1 00-metrowym spacerze dochodzimy do wzniesionej w XV wieku przez Wenecjan

Wieży świętego Marka. Posiadająca charakterystyczny okrągły kształt wieża pełniła

istotny element obronności miasta.

Obecnie wieżę można podziwiać jedynie z zewnątrz. Najładniej prezentuje się od strony

pobl iskiego boiska piłkarskiego.

� Wejście do środka jest niemożl iwe.

� Otwarte całą dobę

� Bezpłatne

� 43°30’58.8″N 1 6°1 4’48.2″E
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Brama Północna

Powoli wkraczamy w  to, co w  tym mieście najpiękniejsze, czyl i wnętrze starówki Trogiru.

Przy Wieży Św. Marka skręcamy w  prawo i   ul icą Hrvatskih mučenika udajemy się

w  kierunku Bramy Północnej.

W  tym miejscu należy wspomnieć, że przy ul icy Hrvatskih mučenika można znaleźć

znacznie tańsze restauracje, niż te przy promenadzie.

Dochodzimy do zbudowanej w  XVI I wieku Bramy Północnej, nazywanej też Bramą

Lądową. Na uwagę zasługuje kunszt wykonania bramy, na której gzymsie znajduje się

lew św. Marka, a  na samej górze figura patrona miasta – błogosławionego Jana

z  Trogiru. Po przejściu przez bramę wkraczamy do wnętrza

� Dostęp bezproblemowy

� Otwarte całą dobę

� Bezpłatne

� 43°31 ’03.8″N 1 6°1 5’01 .9″E
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�
Uliczki Trogiru są wyłożone kamieniem, który czasem bywa wyboisty, ale da się go pokonać.
W Trogirze nie ma górek.

� Otwarte całą dobę

� Bezpłatne

� 43°31 ’02.0″N 1 6°1 5’01 .6″E
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Wąskie uliczki Trogiru

Po wejściu za mury miejskie kontynuujemy zwiedzanie Trogiru w jego najpiękniejszej

części . W tym miejscu należy postanowić ile czasu mamy na zgubienie się w wąskich

ulicach Trogiru. Jeśl i masz niewiele czasu to odrazu udaj się w kierunku Loggi i wieży

zegarowej. Natomiast jeśl i nic Cię nie goni , to polecamy naszą trasę, którą pokazał nam

poznany przypadkiem przewodnik po Trogirze i która przebiega przez najpiękniejsze

ul iczki miasta.

Po przejściu przez bramę udajemy się na wprost do rozwidlenia znajdującego się obok

Muzeum Miejskiego i skręcamy w prawo. Po ki lku metrach dochodzimy do pięknie

usytuowanych schodów, a następnie przechodzimy przez tajemniczą bramę. Wędrując

wąskimi ul iczkami Trogiru naj lepiej się w nich lekko zagubić, zapomnieć o otaczającym

świecie i rozkoszować się ich pięknem, co jakiś czas zerkając na naszą mapkę, by nie

pominąć naj lepszych miejsc.
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Loggia i wieża zegarowa

Spacerując ul iczkami Trogiru dochodzimy do usytuowanej w  południowej części placu

św. Jana Pawła II Loggi Miejskiej. Ta zbudowana na przełomie XIV i   XV wieku budowla

u  swojego wejścia posiada sześć kolumn, które stanowią jej najbardziej

charakterystyczny element. Wewnątrz loggi znajdują się natomiast dwie płaskorzeźby.

Pierwsza z  nich to wykonana na początku XV wieku Sprawiedl iwość, natomiast druga

jest znacznie starsza i   przedstawia chorwackiego wicekróla (Bana) Berislavicia.

Tuż obok loggi znajduje się wieża zegarowa. W  miejscu gdzie obecnie znajduje się wieża

kiedyś stał kościół św. Sebastiana, by upamiętnić jego istnienie na wieży wykonano

figurę świętego. Jeśl i jesteś fanem awiacj i polecamy chwilę poobserwować lukę

pomiędzy wieżą a  sąsiednimi budynkami. W  związku z  pobl iskim lotniskiem lądujące na

nim samoloty na chwile pojawiają się obok wieży.

�
Dostęp widokowy jest bezproblemowy z placu Jana Pawła I I . Do środka Loggy prowadzi ki lka

schodów.

� Otwarte całą dobę

� Bezpłatne

� 43°31 ’00.4″N 1 6°1 5’04.1 ″E

1 0
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� Do Katedry dwa schodki , a do wieży znacznie więcej .

� 8:00 - 1 9:30

� 20 kun

� 43°31 ’01 .4″N 1 6°1 5’03.8″E

1 1

Katedra Św. Wawrzyńca i dzwonnica

Gdy obrócimy się tyłem do wieży naszym oczom ukaże się katedra świętego Wawrzyńca.

Katedra jest najważniejszym zabytkiem Trogiru i   należy do jednych z  najważniejszych

w  całej Chorwacj i . Budowę katedry rozpoczęto w  XI I wieku, na fundamentach

wczesnochrześci jańskiej katedry i   budowano ją ki lkaset lat. Z  racj i na długi okres budowy

katedra uwidacznia wiele stylów budownictwa. Jeszcze przed wejściem pod dach

katedry można podziwiać chrzcielnicę i   górującą nad nią płaskorzeźbę przedstawiającą

chrzest Jezusa Chrystusa z  XV wieku. Najważniejszym i   najcenniejszym dziełem

znajdującym się w  katedrze jest ogromna płaskorzeźba wykonana przez Radovanova

i   przedstawiająca  m.in. nagie posągi Adama i   Ewy, które są pierwszymi tak odważnymi

rzeźbami w  histori i Chorwacj i . Wnętrze katedry to gotyckie sklepienie i   barokowy ołtarz.

Na uwagę zasługuję też, budowana przez 29 lat kapl ica świętego Jana i   skarbiec, który

kryje  m. in. wykonany z  kości słoniowej gotycki tryptyk.

Nad katedrą góruje wybudowana w  1 598 roku, wznosząca się na 47 metrów dzwonnica.

Na wieżę można wejść.

Przewodnik po Trogirze nie byłby pełny, gdyby brakowało w  nim wzmianki

o  najbogatszym rodzie Trogiru. Naprzeciwko wejścia do katedry znajduje się wzniesiony

w  XV wieku Pałac Čipiko, który został wzniesiony właśnie dla najbogatszej w  tym okresie

rodziny Trogiru. Najbardziej charakterystyczny element pałacu to dwa duże potrójne okna

na pierwszym piętrze, z  balustradą z  jasnego kamienia. Ciekawostką jest to, że

pierwotnie Pałac Čipiko składał się z  dwóch budynków, które rozdzielała ul ica, a  łączył

mostek. Obecnie mieści się tu prywatne biuro informacji turystycznej .
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Nasza wycieczka po Trogirze się powoli kończy. Opuszczamy plac świętego Jana Pawła

II i   u l icą Trg Ivana Pavla I I idziemy w  kierunku wyjścia z  objęć trogirskiej starówki. Tutaj

mała wskazówka: nie wychodź na główną ul icę miasta, a  idź w  kierunku ul icy Gradskiej ,

dzięki czemu po drodze zobaczysz kolejne piękne, wąskie ul iczki Trogiru. Ul icą Gradską

dochodzimy do ul icy Obala bana Berislavića, którą przez wybudowaną z  białego kamienia

bramę (nazywana Bramą Morską) opuszczamy wnętrze miasta.

Po przejściu przez bramę, po lewej stronie znajduje się Mala Loža, która obecnie

zaadaptowana jest na sklep z  pamiątkami.

� Dostęp bezproblemowy

� Otwarte całą dobę

� Bezpłatne

� 43°30’56.7″N 1 6°1 5’03.8″E

1 2

Brama Morska i Mala Loža
I

Praktyczne wskazówki
• Zwiedzanie Trogiru można spokojnie zaplanować na niecały jeden dzień.

• Starówka Trogiru wyłączona jest z  ruchu kołowego.

• Chcąc uniknąć tłumów i   znaleźć łatwo miejsce parkingowe, warto wybrać się do Trogiru wcześnie rano.

• Tuż obok Bramy Północnej (Lądowej) znajduje się targ, na którym można kupić ol iwę z  ol iwek, wyroby

    z kamienia, chorwackie wino czy raki ję i   nie zbankrutować.

• Nie zapomnij o  zejściu z  wydeptanych przez turystów szlaków, bo zakamarki Trogiru kryją w  sobie

    niezwykle kl imatyczne miejsca.

• Chcąc wymienić walutę w  kantorze zwróć uwagę, czy nie jest pobierana duża prowizja od zamiany.



Rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione!
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