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As bELEZAs nAtuRAis fAZEm A fAmA dA CRoáCiA,  
donA dE um dos mAis impACtAntEs AZuis do mAR AdRiátiCo.  
mAs o LugAR – sEnsAção do vERão EuRopEu – tAmbém ConsEguE 
sER fEstivo E CuLtuRAL, Como um musEu A Céu AbERto
Por João Miguel SiMõeS | FotoS João CiPriano

Muito aléM 
da história

Detalhe do palácio 
de Diocleciano,  
em Split, erguido  
a mando do último 
imperador romano 
pagão. A construção  
é protegida  
por paredes com 
2 m de espessura
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Nem todas as cicatrizes da guerra de indepen-
dência, entre setembro de 1991 e agosto de 1995, 
foram apagadas ou esquecidas, mas a Croácia pô-
de, nos últimos anos, voltar a dedicar-se à sua maior 
vocação: o turismo. atrativos não faltam, a come-
çar pela costa dálmata, apinhada de ilhas e banhada 
pelo mar adriático, um dos mais cristalinos do 
mundo. e, mesmo sem areais, a cor verde azulada 
da água e sua transparência são trunfos suficien-
tes para fazer com que a Croácia esteja disputando 
o mercado com outras rivieras no sul da europa 
– com a vantagem de ser mais barata, menos co-
nhecida, e de possuir um invejável patrimônio 
histórico, herança do tempo em que fez parte do 
Império austro-Húngaro e do ducado de Veneza. 

Um roteiro clássico pela Croácia não precisa co-
meçar na capital, Zagreb, mas deve. É uma cidade 
construída com alguma pompa, com claras remi-
niscências da art nouveau e um traçado que lhe vale 

comparações com Viena ou Budapeste. Não tem, 
porém, a disciplina germânica dessas capitais. o 
expediente termina cedo e, a partir das 16h, os za-
grebinos já lotam os cafés da tkalciceva, a rua mais 
animada, junto à Catedral da assunção. aliás, o 
centro histórico tem recuperado sua veia boêmia. 
É agora, devido a lugares badalados como o eli’s 
Caffè, os bares alcatraz e apartman ou o café-loja 
Velvet, uma alternativa às vizinhanças emergentes 
de Jarun e Novi Zagreb. 

Na capital croata, é essencial visitar a pra-
ça markov, sede do Parlamento e da Igreja de são 
marco, ou o teatro Nacional Croata, na praça 
marsala titã. Para perceber como se passa da alta 
à baixa Zagreb, vale andar no funicular Uspinjaca 
e subir a um mirante a fim de admirar o singular 
urbanismo da cidade, que se beneficia de um ali-
nhamento em formato de “U”, alternando parques 
e praças com importantes monumentos. em sua 

Em sentido horário,  
a partir da esq.: 
lago do Parque 

Nacional de Plitvice; 
porto de Split, com 
a torre do palácio 

de Diocleciano 
ao fundo; e praça 
Republike, também 
em Split. Na outra 

pág., em sentido 
horário, a partir 
do alto, à esq: 

Emerald Ballroom, 
salão nobre do hotel 

Regent Esplanade; 
bar do hotel Vestibul 

Palace, em Split; 
estádio Zagreb 

Arena; e o hotel 
Excelsior, 

em Dubrovnik

Fo
to

: 
di

vu
lg

aç
ão

 (E
xc

el
sio

r H
ot

el
)



CASAVOGUE 205204 CASAVOGUE 

LAZER VIAGEM

nova geografia, que se estende ao sul do rio sava, 
nos bairros do pós-guerra de Novi Zagreb e do lago 
Jarun, é fundamental checar ícones arquitetônicos 
recentes, como o museu de arte Contemporânea 
– msU, reinaugurado em finais de 2009 num edifí-
cio de ponta, ou o estádio esportivo Zagreb arena.

da capital até o Parque Natural de Plitvice, 
são cerca de duas horas de estrada. situado em um 
vale aninhado entre duas montanhas densamen-
te florestadas, Plitvice possui 16 lagos ligados por 
92 cascatas e quedas-d’água. É um lugar de beleza 
avassaladora, resultante do trabalho milenar dos 
rios que correm na região, criando barreiras natu-
rais que condicionam o formato dos lagos. 

segue-se a cidade de split, já na costa. aberto pa-
ra o porto e elevado à praça Republike, o calçadão de 
Riva, com seus cafés, é o lugar para ver a vida passar. 
mas seu maior encanto é o palácio de diocleciano, 
erguido pelo imperador romano de origem humil-
de, nascido em solin, no ano de 305. Protegido por 
espessas muralhas, é um autêntico museu a céu aber-
to, onde, além de casas particulares, encontram-se 
lojas, bares e hotéis em cada esquina. 

Um serviço regular de ferry liga, em uma ho-
ra, split a Hvar. a cada nova temporada de verão, 
Hvar atrai mais e mais jet-setters a bordo de iates. 
Colonizada pelos gregos da ilha de Paros, a cidade, 
que também é uma ilha produtora de alfazema, tem 
ares de “Pequena Veneza” e possui um tempero as-
sumidamente mediterrâneo.

mais ao sul, no continente, dubrovnik man-
tém-se firme no posto, nem sempre fácil, de Pérola 
do adriático. Nos confrontos que se seguiram à 
declaração de independência da Croácia, em 1991, 
dubrovnik, Patrimônio mundial da Humanidade, 
teve 63% de seus edifícios bombardeados e um total 
de 2,5% destruídos pelo fogo.

Felizmente, o maior cartão-postal do turismo 
croata recuperou sua alegria de viver. Para compro-
var, basta caminhar pelo stradun, principal eixo de 
gravitação na cidade antiga, em torno do qual distri-
buem-se vários edifícios nobres medievais e onde, 
diz-se, a apresentadora oprah Winfrey já quis com-
prar uma casa. o ator Kevin spacey não foi tão 
longe, mas não resistiu a celebrar aqui, numa vila 
privada do hotel excelsior, seu 50º aniversário. n

O porto de Hvar, 
cidade-ilha que atrai 
jet-setters a bordo 
de iates. Na outra 
pág., em sentido 
horário, a partir 
da esq.: cúpula 
de galeria comercial 
em Zagreb; 
e interior e exterior  
do MSU, museu que  
é ícone arquitetônico  
na capital croata

Top 5 CroáCia
Visitas obrigatórias, hospedagem sofisticada  
e agito no verão do Adriático
1. O MSU, em Zagreb, é um museu que vale pelo 
acervo e como projeto arquitetônico de Igor Franic;
www.msu.hr
2. Era no Regent Esplanade, o mais elegante  
de Zagreb, que ficavam hospedados os ocupantes  
do mítico trem Expresso do Oriente. Vá pelo menos 
jantar ou tomar um café em seu restaurante;  
www.regenthotels.com/zagreb
3. Para comer frutos do mar e bom peixe, além 
de receber uma lição de história do professor Zdravko 
Banovic, conheça o Sperun, em Split; Sperun, 3.
4. Em Hvar, os bares mais animados e bonitos são 
os dos hotéis Riva e Adriana; www.suncanihvar.com
5. O Eastwest, em Dubrovnik, funciona  
como clube de praia de dia e como boate à noite; 
ew-dubrovnik.com


