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Vždy kolem Splitu projíždíme a nikdy jsme se nezastavili si ho zblízka prohlédnout.
Městský kemp nám to umožní. Kemp Stobreč www.campingsplit.com je velmi pěkný kemp celoročně otevřený s
velkými parcelami ke kempování (asi 250 míst).
Do centra Splitu je to cca asi 7 km. Do cenra jede autobus nebo taxi. To všechno se dočtete na stránkách kempu.
My jsme měli kola, na kterých jsme objevovali krásy Splitu.
Split je druhé největší město v Chorvatsku a vyrostlo z pozůstatků Diokleciánova paláce.
Tuto starověkou památku nesmíte minout. Dioklecioánův palác byl zařazen na seznam UNESCO v roce 1979 a je
nejvýznamnější památkou celého Chorvatska. Do dnešních dnů se zachoval ve velmi dobrém stavu a svou
impozantností okouzlí i návštěvníky, které příliš neoslovují antické památky. Navíc ve zdech paláce dodnes žije
na 3 tisíce obyvatel Splitu.
V centru paláce se nachází katedrála Svatého Duje (místní mučedník a patron města). Stojí na osmihranném
půdorysu na původní stavbě mauzolea císaře Diokleciána.
Velmi významnou památkou je i socha biskupa Řehoře Ninského. Tento biskup prosazoval národní jazyk při mši
místo nesrozumitelné latiny. Když si šáhnete na jeho palec u nohy určitě se do Splitu opět podíváte.
Dalším cílem byl kopec Marjan, který představuje takový malý kousek přírody uprostřed velkoměsta. Nejvyšší
bod kopce je 178m. Z mnoha míst je úchvatný poled na město a okolní ostrovy. Je oblíbeným výletním místem.
Jsou zde kilometry stezek, které slouží návštěvníkům k odpočinku a relaxaci. Je zde i malá městská ZOO a ve
východní části menší kostelík ze 13. století.
Pláž Kašjuni (Kasuni) patří mezi ty absolutně nejluxusnější ve Splitu. Nachází se na nejvzdálenějším výběžku
poloostrova Marjan. Z centra Splitu je to na pláž asi 3km. V podstatě nemůžete zabloudit. Stačí jít stále na západ
a nejlepší procházka nebo výlet na kole je stále po hlavní silnici kolem moře.
Poslední cíl který jsme navštívili bylo antické město Salona. Je to 2 tisíce let starý areál, který nabízí prohlídku
jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v celé jihovýchodní Evropě. Narodil se zde i císař
Dioklecián.
Po cestě zpět jsme ještě z nostalgie zakempovali v kempu Pisak v Seline pod pohořím Paklenica www.autokamppisak.com. Musím říct, že majitel Šime se o kemp vzorně stará a stále něco buduje a vylepšuje. Sociální a
sanitární zařízení je vždy v perfektní čistotě. Nové je rozčlenění pozemků a označení ulic a parcel. Pokrytí wi-fi je
perfektní po celém kempu (zdarma) a ve druhé polovině kempu jsou postavené nové bungalovy. Co nás trochu
na tuto jarní dobu zklamalo, byla cena (20,-EUR noc). Ve Splitu jsme platili 16,-EUR na kartu ACSI.
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