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ДУБРОВНИК  
ПЕРЛАТА НА АДРИАТИКА 

Който търси рая на земята, трябва да дойде в Дубровник, твърди британският 
драматург Джордж Бърнард Шоу. Преди него лорд Байрон обявява този 

свободен крайморски град с бурно минало - днес най-прочутата туристическа 
забележителност на Хърватия - за „Перлата на Адриатика”. Заради древната 

си, съхранена история и архитектура, Дубровник (Рагуза – на лат.) е признат от 
UNESCO за част от световното културно наследство на човечеството.

ПЛАМЕН СТАРЕВ

L U X U RY W E E K E N D



16 17

ШШофирах близо 10 часа до Дубровник 
по хубави пътища, разнообразявани 
с много завои, дълбоки каньони и 
красиви високопланински гледки. 
През последния час си представях как 
се регистрирам в хотела и се отдавам на 
заслужена почивка. Настаних се бързо, 
стаята веднага ми допадна, реших да 
изпия едно питие в бара преди ляга-
не… След 10 минути вече бях излязъл 
от хотела - гледката към крепостта 
беше неустоима. Та аз бях в Дубровник!
Първото впечатление е малко стъпис-
ващо: минавайки мостчето, влизайки в 
древната крепост, аз се гмурнах в море, 
но не в Адриатическото, а в морето от 
хора. Огромните защитни зидове на 
стария град не могат да спрат днес ми-
лионите почитатели на адриатическата 
перла. А преди години Дубровник е бил 
един от множеството малки градове 
по Средиземноморието. Постепенно 
е станал най-важното пристанище на 
Далмация за търговците от Среднове-
ковието. По това време е имал консул-
ски служби в повече от 80 града.

Бурно минало
След поредицата кръстоносни походи 
рязко се увеличават морският трафик 
и алъш-веришът през Средиземно и 
Адриатическо  море. От 1358 г. Дубров-
ник вече не е под властта на Вене-
ция. През следващите два века той е 
най-значимото пристанище  и тър-
говски център на Адриатика, достоен 
съперник на Венеция и Анкона.
През XV век Дубровник има пълна 
самостоятелност, което по онова 
време означава независими избори 
за градоначалник (наричан ректор) и 
за градски съвет, независимо зако-
нодателство и собствени консули зад 
граница, собствена валута и собствен 
флаг (с образа на Свети Влаха, или Св. 
Влас, както е познат у нас). Ректорът 
е избиран всеки месец и по време на 
мандата си не е имал право да излиза 
извън двореца си - защото навън мо-
жел да бъде подкупен. 
През 1525 г., наблюдавайки настъпател-
ното нашествие на османците на Бал-
каните, Дубровник решава доброволно 
да признае властта им и да започне да 
им плаща данък. Турците не само не 
завладяват града, а му дават възмож-
ност да търгува из цялата империя. За 

L U X U RY W E E K E N D
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ДЕСТИНАЦИЯ
малка държава без собствена армия 
това е изключителен успех. Умелата 
дипломация продължава с договори с 
могъщите за времето си Испания и Ва-
тикана. Единственият постоянен враг 
на тогавашната Рагуза е Венецианската 
република. В най-добрите години фло-
тата на града-държава наброявала 700 
търговски кораба и наистина съперни-
чела достойно на Венецианската.
Според исторически свидетелства през 
XIV век Дубровник е третото най-важно 
пристанище в Средиземно море – след 
Генуа и Венеция. През XVI век по брой 
акостиращи на  търговски кораби, 
Рагузката република е на трето място в 
света, след  Испания и Холандия.
Всички забележителни места на 
Дубровник са струпани между стените 
на Стария град. Тук е францисканският 
манастир от XIV век, Музеят на фар-
мацията с керамичните медицински 
съдове и старите лекарски дневници, 
колекцията от византийски икони, 
все още функциониращата дрогерия, 
която счита себе си за третата най-ста-
ра действаща аптека в света. Огромната 
туристическа вълна залива неотклонно 
целия град, включително прочутата 
Градска часовникова кула и фонтана 
„Онофрио”, готическите и ренесансови 
фасади на Двореца „Спонца”, Двореца 
на дуковете, бароковата църква „Св. 
Влаха”, катедралата „Успение Богоро-
дично”... Всяка крачка в този град е 
стъпка в историята и лекция по висша 
архитектура.

Градски легенди и митове 
Градският съвет никога не е заседавал 
по време на „юговината” – южния вя-
тър. Считало се е, че той размътва ума.
По каменните улици има канали за 
оттичане на водата. Който стъпи в тях, 
го грозят най-малкото две злини: няма 
да си намери половинка в живота и 
ще обеднее. Кое ли е по-лошото? Ако 
обеднее, има спасение: трябва да пипне 
носа на една местна статуя – така богат-
ството ще се върне. А ако седне в скута 
й, направо го чака охолен живот.
Доблестните мъже, освен съпруги, са 
имали и слугини. И не рядко господа-
рите, господарките, пък и слугините, 
са съгрешавали, а от греховете им 
имало последствия. Тогава те отивали 
в сиропиталището, което и до днес е в 
центъра на града. Специална врата да-

вала възможност на жената да предаде 
вътре незаконно роденото си бебе, без 
никой да види лицето й. Доблестните 
мъже и доблестните жени си имали 
любовници - това не било никаква тай-
на, но не било прието да се появяват с 
тях на обществени места, още по-малко 
да имат заедно с тях бебета. Все пак, 
понеже били „доблестни”, мъжете след 
време признавали незаконните си деца 
и им осигурявали средства за норма-
лен живот, а понякога дори им давали 
фамилиите си. За „доблестните“ жени 

историята мълчи. Но децата им израст-
вали без грижи.
В Дубровник е имало 8 женски ма-
настири, които приютявали стотици 
дъщери на местни аристократи. Не 
защото момичетата изпитвали непре-
одолимо желание да се замонашат, а 
защото такава била бащината повеля. 
Фамилните зестри били за най-голе-
мите дъщери, за по-малките – ако оста-
не нещо. Или манастирът – като винаги 
отворена врата.
На 10 август всяка година в Дубровник 

се играе „Хамлет”. По това време в в 
небето над Северното полукълбо се 
виждат често метеоритни дъждове, 
известни в различни фолклори като 
Персеидите. В Дубровник ги наричат 
„Сълзите на Св. Лауренс” – те носят 
там името на християнски свещеник, 
убит по заповед на римския император 
Валериан.

Просто бизнес
Разцветът на Дубровник като търгов-
ски център не се дължи само таксите 
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от пристанището. В града се произвеж-
дали активно текстилни и вълнени 
тъкани, както и багрила. Правели се и 
сапуни, чиято слава се носи чак до ден 
днешен. В Стария град и сега има много 
магазини за сапуни, които се тър-
сят, независимо от високата им цена. 
Постепенно стоките, произвеждани в 
Дубровник, се появили на почти всич-
ки световни пазари по онова време. На 
производителите помагал и прекият 
излаз на голямо пристанище.
В световната класация “must visit” 
Дубровник е сред най-запазените 

средновековни градове в света. Тайната 
на „опазването” му до днес не е само в 
познанията и уменията на строителите 
на древния град, не се дължи и само 
на непрекъснатите грижи на местни-
те жители и градската управа, които 
поддържат паметниците. Секретът 
трябва да се търси още в изкусната 
дипломация на републиката от самото 
й създаване, която я предпазва от 
могъщи врагове през столетията. Вяр-
ващите отдават „тайната” на Св. Влаха, 
чийто изображения се срещат често по 
градските стени. 

Според легендата чужди кораби 
приближили Дубровник. Моряците 
казали, че идват само за вода и, като 
се наспят, ще отплават. Но това било 
военна хитрост. През нощта Св. Влаха 
се появил в съня на местния свещеник 
и му разкрил кроежите на враговете. 
Свещеникът отърчал при градските 
първенци. Те не му повярвали напълно, 
но все пак решили да подсилят стра-
жата. В ранната утрин градът наистина 
бил нападнат, но предупредените му 
защитници се справили с нашестве-
ниците. Според друга версия врагът 
разбрал, че защитата е подсилена и 
сам се оттеглил. Оттогава Св. Влаха е 
обявен за покровител на Дубровник. 
Най-красивата църква, в центъра на 
Стария град, носи неговото име. Всеки 
3 февруари градът го почита с празник. 
Източното православие почита светеца 
на 11 февруари.

Само факти
Първият от дългия списък с прочути 
посетители на Дубровник е Ричард 
Лъвското сърце, който през 1192 г., на 
връщане от Кръстоносен поход, спрял 

да отдъхне за по дълго на отсрещния 
остров Локрум.
През 1296 г. е изградена система за 
отпадъчните води, която все още се 
използва.
Първата карантина в света е въведена 
именно в Дубровник през 1377 г. Всеки, 
който идвал от застрашени от епиде-
мии региони, бил отделян от останали-
те, докато стане ясно със сигурност, че 
е здрав.
Дубровник е първата държава в Ев-
ропа, която с резолюция от 27 януари 
1416 г. забранява робството и не позво-
лява на кораби с роби да акостират на 
пристанището.
Сиропиталището, основано през 1432 
г. в женския манастир “Св. Клеър”, се 
счита днес за една от първите институ-
ции за сираци в света.
Местното морско застрахователно пра-
во (Ordo super assecuratoribus), гласува-
но през 1568 г., е най-старият закон от 
този вид в света.
Сред знаменитостите, които са се 
разхождали по главната дубровнишка 

улица Страдун, са кралица Елизабет II, 
„Желязната лейди“ Маргарет Тачър, 
Едуард Кенеди, Елизабет Тейлър с Ри-
чард Бъртън, Майкъл Дъглас с Катрин 
Зита Джоунс, Ричард Гиър с друга хубава 
жена, Том Круз, Франсис Форд Копола 
и много други. Срещу Стария град, пред 
остров Локрум, акостират най-добрите 
образци на световното яхтостроене. 
Сред обичайните забавления на тури-
стите е да гадаят кой точно идва – Роман 
Абрамович или Бил Гейтс, Йорданският 
крал или Оманският султан... 

Театър, любов моя
Сред забележителностите на Дубров-
ник е и Летният музикален фестивал.
През 50-те години на миналия век са 
„родени” много от известните днес теа-
трални и музикални събития в Европа. 
Оттогава датира и Дубровнишкият 
летен фестивал. Днес той е „задъл-
жителен” за меломаните по света. 
Особеното при него е, че живата музика 
хармонизира с ренесансовата и баро-
кова атмосфера, характерна за града. А 

масивните каменни сгради са не само 
величествен декор, но и много важни 
за акустичната среда.
Наред с Шекспир, Молиер, Гьоте, Голдо-
ни, Корнел и древногръцките майстори 
на трагедията, фестивалът отдава дан 
и на големите хърватски драматурзи 
- като родените в Дубровник Марин 
Држич, Никола Налйешкович, Иван 
Гундулич и Иво Войнович, които са 
сред големите имена на европейската 
драма и литература.
Началото му е през 1952 г., когато 
Марко Фотез поставя тук Хамлет. 
Малко по-късно на старото пристани-
ще е представена пиесата на Голдони 
„Рибарски свади”. В европейската преса 
се появяват отзиви, възхваляващи не 
само постановките, но и декора – стари-
ят Дубровник. 
Започнал като изява на най-добрите 
хърватски композитори, солисти и 
оркестри, още в края на 50-те години 
фестивалът добива световна слава, 
като кани прочути изпълнители и ор-
кестри от целия свят.
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HOTEL EXCELSIOR, DUBROVNIK
ПЕРЛАТА НА ПЕРЛАТА

Английският вестник Sunday Times го 
нарежда сред най-добрите хотели на 
Средиземноморието. Възрастта му е 
внушителна – старата му част датира от 
юли 1913 г. През юли 2008 г. е извърше-
на сериозна реконструкция, през май 
2017 г. отново е обновен, за да стане 
днес истинско аристократично бижу в 
света на луксозните хотели.

Hotel Excelsior никога не е затварял 
врати, независимо от двете световни 
войни и последвалите трудни времена 
за независимостта на Хърватия в края 
на миналия век. Тук гости са били 
кралица Елизабет, принцеса Маргари-
та, Маргарет Тачър, сър Роджър Мур, 
Франсис Форд Копола, Вацлав Хавел, 
Едуард Кенеди, Елизабет Тейлър с 
Ричард Бъртън, Аристотел Онасис (не е 
бил сам), Иванка Тръмп…
Със сигурност знаменитостите, посе-
щавали хотела, са стотици. Построен 
е на брега на морето, на стръмен 
склон - от улицата се влиза на нивото 
на рецепцията. Хотелските стаи са на 
горните етажи. Те са просторни, мо-
дерни и уютни. Вътрешният дизайн е 
специфичен и допринася за усещането 
за ретро-шик и модерен уют едновре-
менно. 
Основните цветове са в унисон със 
Средиземноморието – петролно и 
морско синьо, маслинено зелено и 
мистичното тъмно розово. Наситеният 

потъмнял жълт цвят (горчица) се сре-
ща доста често. Както и ярко жълтото. 
По стаите има саксии със свежи цветя 
и произведения на изкуството, свърза-
ни със забележителностите в града. 
В хотела намират място постоянни 
експозиции на най-известните хър-
ватски художници и скулптори, както 
и антики, които създават усещането 
за аристократизъм, характерно за 
Excelsior.
От вътрешния басейн в спа центъра се 
излиза на тераса над морето. Към него 
има още фитнес и козметичен салон, 
предлагащ дълъг списък от здраво-
словни и разкрасяващи процедури. 
Ресторантите тук са три и можеш да 
се храниш в тях, докато вълните се 
разбиват под теб. Ако искаш да усетиш 
пръските им, просто преместваш маса-
та си по-близо до парапета. Кухнята е 
интернационална, според традицион-
ните класификации, но консумацията 
е предимно средиземноморска, което 
означава много риба и пресни плодове 

и зеленчуци. 
Храненето сутрин и обед в ресторанти-
те на хотела е съпроводено с усещане 
за сдържан лукс, вечерите са нена-
трапчиво романтични. 
Пиано барът „Абакус“, съчетан с 
обляната в лунна светлина тераса, е 
сред най-приятните места на града 
в летните жеги. Почивката на море е 
относително понятие, но отпускането 
с чаша на терасата на хотела е едно 
от нещата, за които душата жадува в 
разгара на лятото.
Това, което най-вече отличава „Ексел-
сиор“ от други петзвездни хотели на 
Дубровник, е „топлата“ му връзка с Ад-
риатическо море. Огромната тераса на 
два етажа е буквално надвиснала над 
морето. Не е за изпускане и изгледът от 
терасата към величествените средно-
вековни стени на Стария град. Входът 
към него е на минути от хотела.
Не зная дали има много места по света, 
които съчетават няколко упойващи 
гледки едновременно – към очаро-
ванието на Адриатическо море, към 
остров Локрум, около който са акости-
рали яхти с най-малко осемцифрови 
цени, и към град, заемащ достойно 
място в Листата на световното култур-
но наследство на ЮНЕСКО. Усещането? 
Сякаш си едновременно и в Стария и в 

Новия свят.
Закуската в Екселсиор е запомняща се. 
Тук човек може да започне деня си с 
превъзходно френско шампанско. Или 
да наблегне на обилното хранене отра-
но - с различни филета от средиземно-
морски риби и всякакви други ястия. 
Изборът от храни, напитки (и пури) е 
забележителен. Хората, „принуждава-
ни“ да прекарват част от времето си, 

За резервации:  
0700 1 43 43; office@emeraldbg.com;  www.emeraldbg.com

ВЕЛИКДЕН в Дубровник с Emerald Travel

пътувайки по широкия свят, знаят, че 
класният хотел си личи по закуската. 
Разбира се, много са критериите за 
високо качество, но закуската просто 
крещи за класата. Ако случайно нещо 
не може да се намери в дългите редици 
маси, отрупани с хранителни дарове от 
цял свят, викаш келнера и след малко 
получаваш това, което търсиш. 
https://excelsior-hotel-dubrovnik.hotel-ds.com/

Директен чартърен полет от София на 17 април 2020 г.
3 нощувки (разнообразие от подбрани хотели в сърцето на града)
Възможности за атрактивни допълнителни екскурзии:
   Сити тур на Дубровник, Хърватия
   Eкскурзия до курортното градче Цавтат, Хърватия
   Целодневна екскурзия до остров Корчула, Хърватия
   Eкскурзия до старинните Котор и Будва, Черна Гора
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