
CHORVATSKO - CHORWACJA



Miasto Pag jest miejscem, które zapisze się w 
pamięci każdego podróżnika dzięki 
wizerunkowi starówki mającej bogate 
dziedzictwo kulturalno-historyczne. 
Najważniejsze budynki to kościół 
Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, 
Pałac Księcia oraz Wieża Skrivanat – jedyna 
pozostała po dziewięciu wieżach, które razem z 
murami dawno temu otaczały miasto. Ponadto 
można tam znaleźć kościół św. Jerzego, św. 
Franciszka, klasztor św. Małgorzaty oraz składy 
solne. 

KulturA
Pouhý 1 km od městské zástavby se rozkládá 
archeologické naleziště Stari grad (Staré 
Město) s kostelem sv. Marije a pozůstatky 
akropole. Během léta je ve městě Pagu 
pořádána celá řada kulturních akcí, ze kterých 
je nejznámější program Pažské kulturní léto, 
jehož součástí je také festival Pagart. V 
galerijním prostoru kostela sv. Juraje a na 
radnici města se konají výstavy umění. Ve věži 
Skrivanat i v atriu paláce Knežev dvor jsou pak 
organizována divadelní představení a koncerty. 

Město Pag je místem, ze kterého si každý 
návštěvník odnese vzpomínku na historické 
centrum s bohatým kulturně historickým 
odkazem. Mezi nejvýznamnější 
architektonické památky patří kostel Zborna 
crkva Marijinog Uznesenja, palác Knežev dvor 
a věž Skrivanat. Ta se spolu s hradbami, které 
kdysi obepínaly celé město, dochovala z 
původních 9 věží jako jediná. Prohlédnout si 
zde můžete také kostely sv. Juraje a sv. Frane, 
klášter sv. Margarity nebo původní sklad soli. 

KULTURA
Teren archeologiczny Stare miasto z kościołem 
św. Maryi i ruinami akropolu oddalony jest 
zaledwie kilometr od centrum miasta. Miasto 
Pag w lecie organizuje szereg wydarzeń 
kulturalnych, z których najbardziej znany jest 
program „Kulturalne lato Pagu”, w ramach 
którego ma miejsce „Pagart festival”. W 
przestrzeni galeryjnej kościoła św. Jerzego i w 
ratuszu odbywają się wystawy dzieł sztuki. W 
Wieży Skrivanat i w atrium Pałacu Księcia 
organizowane są spektakle teatralne oraz 
koncerty.



Tradice Tradycja
Miasto Pag odznacza się bogatą tradycją folklorystyczną. Koronka 
z Pagu o światowej sławie stanowi autochtoniczną pamiątkę, 
oryginalny chorwacki produkt, a wykonywana jest przez szycie 
oraz używana jako ozdoba lub część stroju. W środku lata odbywa 
się w Pagu „letni karnawał”, w trakcie którego na Rynku Piotra 
Krešimira IV miejska orkiestra dęta odgrywa tradycyjne „Paško 
kolo”, odbywa się taniec z maskami, śpiewane są pieśni ludowe 
oraz wykonywany jest dramat ludowy „Robinja” (Niewolnica). 
Największe święto religijne w mieście Pag, to Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny w dniu 15 sierpnia, a obchodzone jest 
uroczystą procesją.

Město Pag má bohaté kulturní dědictví. Světově známá pažská 
krajka - původní tamní suvenýr a domácí chorvatský výrobek - se 
háčkuje a používá jako samostatná dekorace nebo součást oděvu. 
Uprostřed léta probíhá letní pažský karneval, během kterého se na 
náměstí Trg Petra Krešimira IV. za doprovodu městského 
dechového orchestru tančí tzv. pažské kolo. V rámci karnevalu se 
koná také maškarní ples, zpívají se lidové písně a nechybí ani 
představení lidového dramatu Robinja. Největším náboženským 
svátkem na Pagu je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která se 
oslavuje 15. srpna slavnostním procesím.



Gastronomie
Obyvatelé Pagu se tradičně živili chovem ovcí, rybolovem a pěstováním vína. Jedním z nejvýznamnějších místních 
odvětví je výroba soli. Kvalitní sůl získávaná přírodním způsobem z čistého moře je po staletí ochrannou známkou 
města Pagu. V Pagu se vyrábí také kvalitní a velice ceněný tvrdý ovčí sýr. Kromě pažského sýra můžete ochutnat 
také chutné pažské jehněčí maso, víno, pálenky rakija a travarica nebo domácí dezertní víno prošek. V 
benediktinském klášteře sv. Margarity se vyrábí tvrdé pečivo baškotin a recept na jeho přípravu je tajemstvím jeho 
schovanek. Známý je také mimořádně léčivý med se šalvějí, který vyrábějí zdejší rodinná hospodářství. 

Gastronomia
Mieszkańcy Pagu tradycyjnie zajmowali się hodowlą owiec, rybołówstwem i uprawą winorośli, podczas gdy jedną 

z najważniejszych działalności gospodarczych stanowi produkcja soli. Dobra jakościowo, naturalnie 
wyprodukowana sól z czystego morza przez stulecia była znakiem rozpoznawczym miasta Pag. W mieście Pag 
produkuje się dobry jakościowo i bardzo ceniony twardy ser owczy. Wraz z serem owczym („Paški sir”), mogą 

Państwo spróbować pysznej jagnięciny, wina, rakiji z ziołami („Travaricy”) i domowego wina prošek. W klasztorze 
benedyktyńskim św. Małgorzaty produkuje się twarde pieczywo „baškotin”, którego tajemnica produkcyjna jest 

strzeżona w samym klasztorze. Słynny jest również leczniczy miód szałwiowy, produkowany przez gospodarstwa 
rodzinne.



Pláže
Ostrov Pag má celkem 27 km písečných, oblázkových a kamenných pláží, které čekají právě na vás. Mezi 
nejznámější a nejkrásnější patří Janjeće vode, Tri glave, Božana, Dubrava, Sveti Marko, Sveti Duh, Zrće, Caska, 
Ružica, Slana, Malin, Veliki Zaton, Bijele stijene, Veli bok, Mali bok, Kotica a Bašaca. Většina pláží v Pažském 
zálivu je přístupná autem a pláže na pobřeží průlivu Paška vrata, které představují jedinečný zážitek, jsou dostupné 
výhradně lodí. Největší písečná pláž se rozkládá v bezprostřední blízkosti historické zástavby, jmenuje se Prosika a 
v jejím okolí najdete parkoviště, četné služby i sportovně rekreační centrum.

PlaZe
Wyspa Pag ma 27 km piaszczystych, żwirowych i kamienistych plaż, które czekają na Państwa. Najbardziej znane 

i najpiękniejsze spośród nich to Janjeće vode, Tri glave, Božana, Dubrava, Sveti Marko, Sveti Duh, Zrće, Caska, 
Ružica, Slana, Malin, Veliki Zaton, Bijele Stijene, Veli bok, Mali bok, Kotica i Bašaca. Dostęp do większości plaż 

w środku zatoki Paszkiej możliwy jest samochodem, a plaże umiejscowione w Bramie Paszkiej („Paška vrata”) 
zapewniają niepowtarzalną kameralną atmosferę i można do nich dotrzeć wyłącznie łodzią. Największa plaża 

piaszczysta w bezpośrednim sąsiedztwie starego centrum miasta nazywa się Prosika, a w jej pobliżu znajduje się 
parking, liczne punkty usługowe oraz centrum sportu i rekreacji.

˚ 



NoËní život a zábava
V Chorvatsku i za jeho hranicemi je ostrov Pag synonymem pro zábavu a každé léto na něj směřuje 
mládež z celé Evropy na největší party na Jadranu. Z nepřeberného množství zábavních programů, 
klubů, diskoték a koktejlových barů lze zmínit například pažský klub Vanga nebo disko bar V magazin, 
kde se mladí rádi scházejí. Ujít si nelze nechat ani pláž Zrće, nejznámější chorvatskou destinaci 
milovníků party včetně několika nepřetržitě otevřených kultovních klubů. Pravidelná vystoupení 
mezinárodních hvězd house i trance scény přitahují v červenci a srpnu všechny vyznavače zábavy a 
tance, kterému se zde mohou věnovat do brzkých ranních hodin. A pokud by vás více zajímal poněkud 
klidnější druh zábavy, můžete navštívit festival Pagart, v jehož rámci vystupují umělci všech profilů, 
hudebníci, malíři i herci.

Zycie nocne i zabawa
W Chorwacji i nie tylko wyspa Pag jest synonimem zabawy; co lato do miasta Pag wyrusza młodzież 

z Europy na największą imprezę nad Adriatykiem. Spośród dużej liczby programów rozrywkowych, 
klubów, dyskotek, cocktail barów, wyróżniamy klub Vanga i dyskotekę V Magazin, miejsca spotkań 

młodych w mieście Pag. Nie można też przegapić Zrće - najbardziej znanej destynacji w Chorwacji 
dla imprezowiczów, gdzie przez całą dobę jest otwartych kilka kultowych klubów. Regularne występy 

gwiazd międzynarodowych sceny house i trance w czerwcu i sierpniu przyciągają uwagę wszystkich 
chętnych do zabawy i tańca do białego rana. A może jesteście zainteresowani spokojniejszym 
spędzaniem czasu? Festiwal „Pagart” to wydarzenie, gromadzące artystów wszelkich profilów, 

muzyków, malarzy, aktorów. 

˚ 



Sport 
a rekreace
Milovníci aktivního odpočinku a přírody se mohou během svého pobytu ve městě Pagu věnovat celé řadě sportovně rekreačních aktivit. V 
předměstské části Lokunje jsou k dispozici tenisové kurty i hřiště za řadu dalších sportů. Kromě okolních kamenitých kopců je dostupných 
celkem 115 km cyklistických stezek, které vznikly upravením původních stezek ovčáků. Skály, které se tyčí kolmo nad mořskou hladinou, jsou 
rovněž značené a pro alpinisty představují skutečnou výzvu. Podmořský život Pagu je mimořádně atraktivní pro potápěče a Pažský záliv je vhodný 
pro plachtění i windsurfing.

Sport 
i rekreacja

Miłośnicy aktywnego wypoczynku i przyrody mogą cieszyć się podczas swojego pobytu w mieście Pag z licznych aktywności sportowych i 
rekreacyjnych. W podmiejskiej części miasta, Lokunja, znajdują się korty tenisowe i boiska do uprawiania różnych sportów. W skalistym 

środowisku na dawnych ścieżkach do wypasu owiec zaaranżowanych zostało 115 km tras rowerowych. Skały pionowo wynoszące się ponad 
morze zostały oznaczone i stanowią prawdziwe wyzwanie dla alpinistów. Podwodny świat Pagu jest bardzo atrakcyjny na nurkowanie, a zatoka 

Paszka nadaje się do żeglowania i surfingu.



PAGUS 

TONY 

FRANE 

Hotely
Pag - město na ostrově, které vás překvapí. Panenská příroda a pestrá nabídka přivádějí na Pag stovky 
tisíc turistů z celého světa. Od počátků 20. století hostí Pag turisty ze střední i západní Evropy a 
výstavbou Pažského mostu v roce 1968 se zdejší turistický ruch začal rozvíjet ještě více. Hotely města 
Pagu dnes poskytují moderní a pohodlné ubytování včetně všech vymožeností, které každý moderní 
Robinson potřebuje. Hotely Pagus, Meridijan, Plaža, Belveder, Biser, Tony a Frane vám zajistí domov 
pro všechny příležitosti, které Pag nabízí, a ještě dlouho budete s úsměvem na tváři vzpomínat na 
četná překvapení a krásu, která zde na každého hosta čekají.

BELVEDER 

BISER  MERIDIJAN

PLAŽA 

Hotele
Pag – miasto na wyspie, które Cię zaskoczy. Przyroda w jej 

naturalnym stanie oraz zróżnicowana oferta przyciąga do Pagu setki 
tysięcy turystów z całego świata. Począwszy od wczesnego XX wieku 

Pag gości turystów z Europy Środkowej i Zachodniej, a wraz z 
wybudowaniem Paszkiego mostu w 1968 r. turystyka zaczęła się 

rozwijać jeszcze mocniej. Hotele w mieście Pag dzisiaj oferują 
zakwaterowanie nowoczesne i wygodne, ze wszystkimi 

dogodnościami potrzebnymi nowoczesnemu Robinsonowi. Hotele 
Pagus, Meridijan, Plaža, Belveder, Biser, Tony i Frane będą Państwa 

domem w przygodzie, którą zaoferuje miasto Pag. Każdy gość długo i 
z radością będzie pamiętał liczne jego niespodzianki i piękno.



VLAŠIĆI

MIŠKOVIĆI DINJIŠKA

KOŠLJUN

SMOKVICA

ZAKWATEROWANIE PRYWATNE

Ubytování v soukromí

W niesamowitej naturze i w pobliżu przepięknych plaż, w południowej części wyspy Pag znajdują się miejscowości Miškovići, Dinjiška, 
Vlašići, a w części zachodniej  Košljun i Proboj. We wszystkich okolicznych osadach istnieją różne możliwości zakwaterowania, a gość 
wypocznie w ciszy ciesząc się cudownymi plażami.

Uprostřed úchvatné přírody a v blízkosti překrásných pláží leží na jižní straně ostrova Pagu obce Miškovići, Dinjiška, Vlašići a Smokvica. Na 
západním pobřeží pak najdete Košljun a Proboj. Tato i všechna okolní letoviska mají pro své návštěvníky připravenou celou řadu nejrůznějších 
typů ubytování a jsou vhodná pro dokonalý poklidný odpočinek i radovánky na nádherných plážích. 

MARINA ŠIMUNI
Západně od města Pagu leží u silnice spojující Pag s Novaljou rybářská a turistická obec Šimuni s ACI marinou a 

velkým autokempem. ACI marina Šimuni má celkem 175 míst na vodě, 30 na suchu a patří k nejkrásnějším na 
Jadranu. Umístěna je v nádherné zátoce, který jí zajišťuje přirozenou ochranu. Součástí mariny je restaurace, 

směnárna, toalety, obchod, dílna, jeřáb s nosností 15 tun i nájezd do vody.

Po zachodniej stronie miasta Pag, obok drogi Pag – Novalja znajduje się osada rybacka i miejscowość turystyczna 
Šimuni. W miejscowości Šimuni znajduje się ACI-marina i duży autokemping. ACI – marina Šimuni ma 175 miejsc 

do cumowania oraz 30 stanowisk statkowych i jest jedną z najładniejszych nad Adriatykiem, w uroczej zatoce 
oferującej naturalne schronienie. W obrębie mariny znajduje się restauracja, kantor, restauracja, toaleta oraz sklep, 

warsztat naprawczy, dźwig 15 t, pochylnia.



KEMP ŠIMUNI
Kemp Šimuni patří k nejlépe vybaveným kempům na chorvatském pobřeží. Je upravený, čistý a 
umožňuje jedinečné pobyty kombinující nejrůznější aktivity, odpočinek, zábavu a pláže, které splňují i 
ty nejpřísnější bezpečnostní standardy. Pláže jsou pečlivě udržované a obklopené borovým lesem, který 
zajišťuje možnost relaxace ve stínu. K dispozici je také velice kvalitní zázemí pro obytné automobily 
včetně elektrických a vodních přípojek a nechybějí ani mobilní domky nebo bungalovy. Součástí 
kempu je řada cafe barů, obchod, restaurace i pizzerie. Zapomenout nelze ani na tzv. Slanou pláž, která 
je první svého druhu na světě a pomocí haloterapie přivede vaše tělo i mysl do dokonalé rovnováhy. 
Těšit se můžete i na zábavní program pro malé i velké, různé slavnosti, grilování, soutěže ve vaření, 
sportovní soutěže... vše to i mnohem více (ovšem pokud si přejete, tak i mnohem méně).

Kemping ŠIMUNI
Kemping Šimuni jest jednym z najlepiej wyposażonych kempingów na chorwackim wybrzeżu. 

Zadbany i czysty, oferuje wyjątkowe przeżycie łącząc w sobie aktywność, wypoczynek, zabawę i plaże, 
spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Plaże są doskonale utrzymane i otoczone lasem 
sosnowym, zapewniającym wypoczynek w cieniu. Zakwaterowanie obozowiczów zostało bardzo 

dobrze zorganizowane, z podłączeniem do prądu i wody, domkami kempingowymi i bungalowami. Na 
kempingu znajdują się kawiarnie, sklep, restauracja i pizzeria. Koniecznie należy wymienić Plażę słaną, 
pierwszą takiego typu na świecie, która za pomocą haloterapii doprowadza ciało i umysł do doskonałej 

równowagi. Animacje dla dzieci i dorosłych, defilady, grillowanie, konkursy gotowania, konkursy 
sportowe… wszystko to i dużo więcej (lub dużo mniej, jeśli chcecie) czeka na Państwa.



Pag dzięki swojemu położeniu umożliwia wizyty do 
najbardziej atrakcyjnych destynacji wycieczkowych. Na 
wyspie Pag możecie Państwo odwiedzić dwa rezerwaty 
ornitologiczne, słodkowodne jeziora Velo blato i Malo 
blato czy wybrać się łodzią na całodniowy rybny piknik 
w zatoce Paszkiej.

Pag díky své poloze umožňuje návštěvu těch nejatrak-
tivnějších výletních destinací. Na ostrově Pagu můžete 
navštívit hned 2 ornitologické rezervace a sladkovodní 
jezera Velo blato a Malo blato, nebo se lodí vydat na 
celodenní rybí piknik do Pažského zálivu.

Pohoří, které spojuje horské a přímořské území 
Chorvatska

Národní park Kornati je překrásné souostroví stovek ostrůvků a skal.

Obszar górski, łączący Chorwację górską i 
morską.

SJEVERNI VELEBIT

KORNATI

Park Narodowy Kornati jest wspaniałym archipelagiem setki wysepek i skał.

VÝlety

Wycieczki

Park Narodowy Krka składa się z ciągu perłowych 
wodospadów i małej wyspy Visovac w kanionie 
rzeki Krki.

Siedziba administracyjna, kulturowa i handlowa regionu, miasto, które już od tysięcy lat cieszy 
się z najpiękniejszego zachodu słońca na świecie. (Alfred Hitchcock, 1964)

Park Narodowy Paklenica jest szczególnie interesujący, ponieważ zaledwie w parę minut przecho-
dzi się z ciepłego klimatu śródziemnomorskiego do chłodnego klimatu górskiego, a widok ze 
szczytu pozostawia bez tchu. Raj dla alpinistów.

Na kontynencie na północy znajdują się 
Jeziora Plitwickie („Plitvička jezera”), spacer 
przez gęsty las oraz widok na przepiękne 
wielkie wodospady na zawsze pozostanie w 
pamięci.

Národní park Krka v kaňonu řeky Krky před-
stavuje perlový náhrdelník tvořený vodopády a 
ostrůvkem Visovac.

Národní park Paklenica je mimořádně zajímavý 
svým klimatem, kdy teplé středomořské prostředí 
přechází během několika málo minut ve svěží 
horský vzduch. Pohled z jeho vrcholků pak bere 
dech a představuje pravý ráj pro milovníky 
alpinismu.

Severním směrem do vnitrozemí leží 
Plitvická jezera. Procházka hustými okolními 
lesy a pohledy na nádherné mocné vodopády 
zůstávají ve vzpomínkách každého návštěvní-
ka navždy.

PLITVICE

ZADAR

KRKA

PAKLENICA

Administrativní, kulturní a obchodní centrum župy, město, které má již po tisíciletí nejkrásně-
jší výhled na západ slunce na světě. (Alfred Hitchcock, 1964)



Emergency service
tel. 112

Jadrolinija
www.jadrolinija.hr
tel. +385 (0)51 211 444

Rapska plovidba
www.rapska-plovidba.hr
tel. +385 (0)98 9911 409

Autotrans
www.autotrans.hr
060 306 080

Antonio Tours
www.antoniotours.hr
tel: +385 (0)23 616 098

www.rijeka-airport.hr
www.zadar-airport.hr 
www.zagreb-airport.hr

Pažský most
Nejlepší spojnicí ostrova s pevninou je 
Pažský most. Dálnice Dalmatina spojuje 
Záhřeb a Rijeku se Zadarem a Splitem, 
přičemž cesta trvá přibližně 3 hodiny. Od 
dálničního sjezdu Posedarje lze k Pažskému 
mostu dojet za 20 minut.
www.hak.hr

Trajektové spojení - „Jadrolinija“:
Trajektové spojení vede z přístaviště Žigljen 
na severu ostrova Pag do přístaviště Prizna 
na pevnině a plavba trvá 20 minut.
 www.jadrolinija.hr

Autobusové spojení „Autotrans“ d.d. Rijeka
Autobusové spojení s Rijekou je dostupné 
2krát denně a k dispozici je také sezonní 
spojení ostrova se Záhřebem.
www.autotrans.hr

Katamaránové spojení „Jadrolinija“:
Celoročně funguje osobní přeprava 
katamaránem z přístavu v Rijece do přístavu 
v Novalje i zpět, a to vždy 1krát denně. 
Plavba trvá 2 hodiny a 30 minut.
www.jadrolinija.hr

Letecké spojení s letišti Rijeka, Zadar, 
Záhřeb a Split a informace o letovém řádu:
www.rijeka-airport.hr
www.split-airport.hr 
www.zadar-airport.hr 
www.zagreb-airport.hr

Paszki most
Paszki most to najdogodniejsze połączenie 
wyspy z lądem. Autostrada Dalmatina łączy 
Zagrzeb i Rijekę z Zadarem i Splitem, a 
podróż trwa około 3 godzin. Podróż od 
zjazdu z autostrady „Posedarje” do 
Paszkiego mostu trwa 20 minut.
www.hak.hr

Ferry line „Jadrolinija“
Linia promowa z portu Žigljen na północy 
wyspy Pag do portu Prizna na lądzie. Rejs 
trwa 20 minut.
www.jadrolinija.hr

Bus „Autotrans“ d.d. Rijeka
Linia autobusowa do Rijeki, dwa razy 
dziennie oraz połączenie sezonowe wyspy z 
Zagrzebiem.
www.autotrans.hr

Katamaran - „Jadrolinija“:
Linia do przewozu pasażerów katamaranem 
z portu Rijeka do portu Novalja i z 
powrotem działa przez cały rok z odjazdem 
raz dziennie. Rejs trwa 2 godziny i 30 
minut. 
www.jadrolinija.hr

Połączenia samolotowe do lotniska Rijeka, 
Zadar, Zagrzeb i Split oraz informacje o 
rozkładzie lotów: 
www.rijeka-airport.hr
www.split-airport.hr 
www.zadar-airport.hr 
www.zagreb-airport.hr

LANTERNA
M.Marulića 1, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 612 180
fax.: +385 (0)23 612 180

-
lanterna-pag@zd.t-com.hr

MARICOM
S.Radića bb, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 612 266
fax.: +385 (0)23 611 331

www.pag-tourist-service.hr
maricom@zd.t-com.hr

MEDITERAN
V.Nazora bb, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 600 042
fax.: +385 (0)23 611 238

www.mediteran-pag.com
info@mediteran-pag.com

MERIDIJAN 15
A.Starčevića 1, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 612 162
fax.: +385 (0)23 612 161

www.meridijan15.hr
info@meridijan15.hr

MORE
A.Hebranga bb, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 612 292
fax.: +385 (0)23 612 292

www.more-pag.com
more.pag@gmail.com

PAG TOURS
Zagrebačka 12, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 646 722
fax.: +385 (0)23 646 722

www.pagtours.hr
info@pagtours.hr

PERLA
J.B.Jelačića 21, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 600 003
fax.: +385 (0)23 600 003

www.perla-pag.hr
info@perla-pag.hr

SUNTURIST PAGO
V.Nazora bb, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 612 060
fax.: +385 (0)23 612 060

www.sunturist-pago.hr
sunturist-pago@zd.t-com.hr

Hoteli
PAGUS 
A.Starčevića 1, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 611 310
fax.: +385 (0)23 611 101

www.coning.hr/hotelpagus
hotel-pagus@coning.hr

MERIDIJAN 
A.Starčevića, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 492 200
fax.: +385 (0)23 492 222

www.hotel-meridijan.com
hotel-meridijan@email.t-com.hr

PLAŽA 
M.Marulića 14, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 600 855
fax.: +385 (0)23 600 856
www.plaza-croatia.com

hotel.plaza@zd.t-com.hr

BISER 
A.G.Matoša 10, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 611 333
fax.: +385 (0)23 611 444

www.hotel-biser.com
hotel-biser1@zd.t-com.hr

BELVEDER 
Veli brig 20, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 612 564
fax.: +385 (0)23 612 018

www.belveder-pag.com.hr
igor.palcic@zd.t-com.hr

TONY 
Dubrovačka 39, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 611 370
fax.: +385 (0)23 611 370

www.hotel-tony.com
info@hotel-tony.com

Aparthotel
FRANE 
Dubrovačka 1, 23250 Pag

tel.: +385 (0)23 611359
fax.: +385 (0)23 600292

www.hotel-frane.com
info@hotel-frane.com

Kamp
KAMP ŠIMUNI 
23251 Šimuni

tel.: +385 (0)23 697 441
fax.: +385 (0)23 697 442
www.camping-simuni.hr
info@camping-simuni.hr

Marina
ACI ŠIMUNI 
23251 Šimuni

tel.: +385 (0)23 697 457
fax.: +385 (0)23 697 462

www.aci.hr
m.simuni@aci-club.hr

Tourist
Info

PAG
tel.: +385 (0)23 611 286

ŠIMUNI
tel.: +385 (0)23 697 437

DINJIŠKA-MIŠKOVIĆI
tel.: +385 (0)23 691 010

VLAŠIĆI-SMOKVICA
tel.: +385 (0)23 616 002

Turistička 
zajednica 

grada Paga
Od Špitala 2, 23250 Pag, Hrvatska

fax.: +385 (0)23 611 286
www.tzgpag.hr

tzg-paga1@zd.t-com.hr
tic@tzgpag.hr

Tourist Agencies



Od Špitala 2, 23250 Pag, Hrvatska
tel.: +385 (0)23 611 301
fax.: +385 (0)23 600 065

www.tzgpag.hr
tzg-paga1@zd.t-com.hr

tic@tzgpag.hr
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