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Lokalita a pláž

Infrastruktura

Jméno

Savudrija

Zásobování teplou a studenou vodou

ano (musí se šetřit)

Místo

Savudrija

Pitná voda

ano, veřejný
vodovod

Větší místo

Umag

Elektrická síť

Oblast

Istrie

ano, veřejná
elektrická síť

signál pro mobilní sítě

ano

Orientace

9 km od Umagu, 56 km od Terstu
Topení

ano

Spojení

automobilem k majáku

Pláž

20 m, kamenitá, krátká mělčina

Zeměpisná šířka

45.489914

Zeměpisná délka

13.491029

Služby

Popis majáku

Ubytování

jeden 4-lůžkový apartmán

Příjezd

12:00h - 21:00h

Odjezd

do 09:30h

Domácí mazlíčci

ne

Parkoviště v areálu majáku

ano

Parkoviště zabezpečené

ano

Parkovací místo

při majáku, zabezpečeno

Bezplatné parkovací místo

ano

Pronájem člunu

ne

Výlety možné po domluvě

ne

Správce majáku

ano

Savudrija, nejstarší maják na Jadranu, byl postaven v r. 1818.
Zároveň je také nejsevernějším chorvatským majákem. Nachází se v
blízkosti slovinské hranice, na stejnojmenném mysu, vzdáleném 30 m
od moře, obklopený restauracemi a plážemi. Je vzdálený 9 km od
Umagu a 56 km od Terstu. Jeho dopravní dostupnost je dobrá, může
se k němu přijet osobním autem. Maják má oplocenou zahradu s
bohatou mediteránskou vegetací a parkovací plochou.
Ve zděné budově se nachází jeden čtyřlůžkový apartmán. Dostatek
cest umožňuje pravidelné zásobování všemi potřebnými potravinami.
Svojí polohou je obzvášť atraktivní pro všechny milovníky
windsurfingu.

Vědeli jste...
...že maják Savudrija je nejstarším jadranským majákem?
Rakouský hrabě Metternich, který se zamiloval do černovlasé Chorvatky,
dal vystavět maják Savudrija jako tajné hnízdo lásky. Maják Savudrija byl
plánován jako zdmi obklopený majetek propletený hustými zahradami,
mezi nimiž by se skrýval se svou milovanou. Majetek byl obklopený i lesem
tamarisů a borovic a byl nepřístupný náhodným kolemjdoucím. Legenda
říká, že láska hraběte se nedožila zahrad Savudrije, neboť černovlasá
Chorvatka během dokončujúcich prací na majáku zemřela.
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