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Сместен во заливот на југозападниот дел на еден од Сместен во заливот на југозападниот дел на еден од 
најубавите медитерански острови, Хвар, покрај Ровињ најубавите медитерански острови, Хвар, покрај Ровињ 
и Дубровник, повеќе од 130 години е омилена летна и Дубровник, повеќе од 130 години е омилена летна 
дестинација. дестинација. 

Иако го "бие" глас дека е монденско летувалиште и Иако го "бие" глас дека е монденско летувалиште и 
нова еротска мека на светската елита, градот успешно нова еротска мека на светската елита, градот успешно 
ги избегнува помодните трендови. На улиците и на ги избегнува помодните трендови. На улиците и на 
плоштадите, во кафулињата и во рестораните, локалното плоштадите, во кафулињата и во рестораните, локалното 
население и туристите го пијат истото скапо капучино, население и туристите го пијат истото скапо капучино, 
како и професорите на уметност и пензионираните како и професорите на уметност и пензионираните 
Американци. Всушност, тоа е Хвар, место кое во себе ги Американци. Всушност, тоа е Хвар, место кое во себе ги 
соединува сегашноста и минатото, каде постарите ужи-соединува сегашноста и минатото, каде постарите ужи-
ваат во мирниот одмор исполнет со културни слу-ваат во мирниот одмор исполнет со културни слу-
чувања, а помладите во забавите кои се организираат и чувања, а помладите во забавите кои се организираат и 
во коктелите. Фактот дека Хвар е скап како многу да не во коктелите. Фактот дека Хвар е скап како многу да не 
им пречи на туристите. им пречи на туристите. 

Од првобитното име на островот Фароса Римјаните Од првобитното име на островот Фароса Римјаните 
го извеле зборот Фарија. Далматинците го нарекле го извеле зборот Фарија. Далматинците го нарекле 
Фара, а во средниот век новодоселените Хрвати го Фара, а во средниот век новодоселените Хрвати го 
нарекле Хвар. нарекле Хвар. 

Важната местоположба која Хвар ја имал во минатото, Важната местоположба која Хвар ја имал во минатото, 
како средиште на морските патишта се огледува по како средиште на морските патишта се огледува по 
многу нешта, за што се останати многу историски тра-многу нешта, за што се останати многу историски тра-

гови, со што е побогат од било кој друг јадрански ос-гови, со што е побогат од било кој друг јадрански ос-
тров. тров. 

Хвар е најзначајниот и најдолгиот остров на средниот Хвар е најзначајниот и најдолгиот остров на средниот 
Јадран. Долниот Хвар или западниот дел е глава на Јадран. Долниот Хвар или западниот дел е глава на 
островот и неговиот дел е изразито поважен, а Пламе островот и неговиот дел е изразито поважен, а Пламе 
или источниот дел остро се намалува во насока на коп-или источниот дел остро се намалува во насока на коп-
ното оддалечен 4,5км. ното оддалечен 4,5км. 

Островот го карактеризираат бла га зима, топло лето и Островот го карактеризираат бла га зима, топло лето и 
голема ин со ла ција. Во кулата на манастирот "Ве неранде" голема ин со ла ција. Во кулата на манастирот "Ве неранде" 
од 1858 г. во Хвар била от ворена најстарата метео-од 1858 г. во Хвар била от ворена најстарата метео-
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ролошка ст аница во Хрватска. Ис-ролошка ст аница во Хрватска. Ис-
клучителните климатски услови по-клучителните климатски услови по-
могнале во пропагирањето на ту-могнале во пропагирањето на ту-
ризмот, па така во XIX век Хвар бил ризмот, па така во XIX век Хвар бил 
прогласен за ја дранска Мадера, би-прогласен за ја дранска Мадера, би-
дејќи со 2.715 сон чеви часа во го-дејќи со 2.715 сон чеви часа во го-
дината има нај долга инсолација на дината има нај долга инсолација на 
Јадранот. Јадранот. 

Најчестите производи кои Хвар ги Најчестите производи кои Хвар ги 
нуди се лавандата, рузмаринот, ме-нуди се лавандата, рузмаринот, ме-
дот и виното. Темелот на хварското дот и виното. Темелот на хварското 
виноградство лежи на видовите, чиј виноградство лежи на видовите, чиј 
квалитет е резултат на прекрасната квалитет е резултат на прекрасната 
положба на островот, климата, екс-положба на островот, климата, екс-
позицијата на морето и составот на позицијата на морето и составот на 
почвата. Благодарение на исклу чи-почвата. Благодарение на исклу чи-
телното винарство островот дожи-телното винарство островот дожи-
веал прогрес. Се зборува дека во XVI веал прогрес. Се зборува дека во XVI 
век се произведувало и до 80.000 век се произведувало и до 80.000 

литри вино, доволно и за извоз. По литри вино, доволно и за извоз. По 
бранот на емиграција во Америка, во бранот на емиграција во Америка, во 
Калифорнија хварјаните станале Калифорнија хварјаните станале 
пионири на виноградинарството, а пионири на виноградинарството, а 
денес го држат поголемиот дел од денес го држат поголемиот дел од 
тамошното производство на вино. тамошното производство на вино. 

Риболовот е важен приход на ос-Риболовот е важен приход на ос-
тровот. Водите околу Хвар се познати тровот. Водите околу Хвар се познати 
и по тоа дека во нив има богати јата и по тоа дека во нив има богати јата 
риби сардини и останати сини риби. риби сардини и останати сини риби. 

Иако не е толку познат по каменот Иако не е толку познат по каменот 
како островите Брач, Корчула и како островите Брач, Корчула и 
Трогир, сепак остатоците од антич-Трогир, сепак остатоците од антич-
ките каменоломи, антологиските де-ките каменоломи, антологиските де-
ла од постарата градба, записите на ла од постарата градба, записите на 
патеписците и низ името на каме-патеписците и низ името на каме-
норезците и клесарите,  зборуваат за норезците и клесарите,  зборуваат за 
една речиси заборавена хварска една речиси заборавена хварска 
традиција. За среќа, за тоа денес го-традиција. За среќа, за тоа денес го-
ворат зачуваните дела на хварските ворат зачуваните дела на хварските 
уметници и градители. уметници и градители. 

Некогашниот омилен диско клуб Некогашниот омилен диско клуб 
сега повеќе е видиковец од каде се сега повеќе е видиковец од каде се 
гледа целата околина на Хвар. Исто гледа целата околина на Хвар. Исто 
така, плоштадот на Хвар е место кое така, плоштадот на Хвар е место кое 
не смее да се одмине. Од едната ст-не смее да се одмине. Од едната ст-
рана тој излегува директно на море, рана тој излегува директно на море, 
каде е со ренесансното пристаниште, каде е со ренесансното пристаниште, 
а од другата страна на виноградите а од другата страна на виноградите 
кои некогаш се спуштале сè до ка-кои некогаш се спуштале сè до ка-

тедралата "Св. Стјепан". тедралата "Св. Стјепан". 
Хвар лежи во пространо и заш-Хвар лежи во пространо и заш-

титено пристаниште и затоа им е титено пристаниште и затоа им е 
омилено одредиште на наутичарите омилено одредиште на наутичарите 
од цел свет. Преубавата хварска ри-од цел свет. Преубавата хварска ри-
виера, со прекрасните плажи и пал-виера, со прекрасните плажи и пал-
ми, светкава и полна со луѓе во лет-ми, светкава и полна со луѓе во лет-
ните месеци станува вистинска нау-ните месеци станува вистинска нау-
тичка Кроазета. Тогаш љубопитните тичка Кроазета. Тогаш љубопитните 
туристи и мештаните бараат подобро туристи и мештаните бараат подобро 
место за да можат да ги набљудуваат место за да можат да ги набљудуваат 
богатите и славните. Освен при пад-богатите и славните. Освен при пад-
ниците на хрватската елита, џет се-ниците на хрватската елита, џет се-
тот, естрадните ѕвезди, спортистите тот, естрадните ѕвезди, спортистите 
и тајкуните на луксузните јахти, по и тајкуните на луксузните јахти, по 
хварската ривиера се шетаат и свет-хварската ривиера се шетаат и свет-
ски познати лица. ски познати лица. 

Магијата на ноќниот живот во Магијата на ноќниот живот во 
Хвар почнува по 22 часот. Тогаш мла-Хвар почнува по 22 часот. Тогаш мла-
диот свет тргнува во потрага по за-диот свет тргнува во потрага по за-
бава. Се игра во ритамот на најновите бава. Се игра во ритамот на најновите 
музички хитови или се седи на ди-музички хитови или се седи на ди-
ваните и се пијат коктели во боја на ваните и се пијат коктели во боја на 
виножито. И сè така до зори. А тогаш виножито. И сè така до зори. А тогаш 
настапуваат чистачите кои за кратко настапуваат чистачите кои за кратко 
време ги отстрануваат остатоците од време ги отстрануваат остатоците од 
бурниот ноќен живот во градот. Ри-бурниот ноќен живот во градот. Ри-
виерата е убава и чиста, подготвена виерата е убава и чиста, подготвена 
да ги пречека ранобудниците и бро-да ги пречека ранобудниците и бро-
довите со нови туристи. довите со нови туристи. 

НА ЈАДРАНСКАТА 
МАДЕРА ШЕТАЈТЕ 

ПО ХВАРСКАТА 
КРОАЗЕТА


