
ВЕ ВОДИ НАВЕ ВОДИ НА::

 Природата раскошно го надарила овој остров,  Природата раскошно го надарила овој остров, 
минатото оставило значаен печат, туризам има и во минатото оставило значаен печат, туризам има и во 
зима, а неговите плажи ги привлекуваат туристите од зима, а неговите плажи ги привлекуваат туристите од 
цел свет.цел свет.

За Раб велат дека е најубавиот остров на Кварнер, За Раб велат дека е најубавиот остров на Кварнер, 
сместен на југот на овој романтичен архипелаг во водите сместен на југот на овој романтичен архипелаг во водите 
на Јадранското Море. Во неговото опкружување се Паг, на Јадранското Море. Во неговото опкружување се Паг, 
Лошињ, Црес и помалите острови Првич, шумовитиот Лошињ, Црес и помалите острови Првич, шумовитиот 
Гргур и озлогласениот Голи оток, а на исток е го-Гргур и озлогласениот Голи оток, а на исток е го-
ростаситиот Велебит. Со траект, кој сообраќа од Сењ до ростаситиот Велебит. Со траект, кој сообраќа од Сењ до 
Лопар, може да се види прекрасната панорама, која Лопар, може да се види прекрасната панорама, која 
потсетува на таписерија со јак спектар на медитерански потсетува на таписерија со јак спектар на медитерански 
колорит. колорит. 

Во такво опкружување животот на Раб отсекогаш Во такво опкружување животот на Раб отсекогаш 
пулсирал на западната страна, помирната. Тука има пулсирал на западната страна, помирната. Тука има 
многу сонце и светлина, тоа е поднебје на вечна пролет. многу сонце и светлина, тоа е поднебје на вечна пролет. 
Додека на Велебит паѓа леден дожд и снег, на Раб е убаво Додека на Велебит паѓа леден дожд и снег, на Раб е убаво 
и топло. Од сите острови на Јадранот, по Мљет, Раб има и топло. Од сите острови на Јадранот, по Мљет, Раб има 
најмногу шума, нешто што прво ќе ви го кажат до ма-најмногу шума, нешто што прво ќе ви го кажат до ма-
ќините, а потоа спомнуваат дека на површина од 90 км2, ќините, а потоа спомнуваат дека на површина од 90 км2, 
колку  што зафаќа овој остров, има и 365 извори на питка колку  што зафаќа овој остров, има и 365 извори на питка 
вода. По еден за секој ден од годината. Порано на тие вода. По еден за секој ден од годината. Порано на тие 
извори работеле околу 10 млина, а денес само еден од извори работеле околу 10 млина, а денес само еден од 
XIII век. XIII век. 

На островот има многу насади со На островот има многу насади со 
зеленчук и со овошје, како и маслинови зеленчук и со овошје, како и маслинови 
градини и непрегледни полиња про-градини и непрегледни полиња про-
шарани со кактуси и со палми. Во при-шарани со кактуси и со палми. Во при-
стаништата се раширени рибарските стаништата се раширени рибарските 
мрежи, а најчест улов се скушата, сар-мрежи, а најчест улов се скушата, сар-
дините, туната, рибата лист, крабата или дините, туната, рибата лист, крабата или 
јастогот. јастогот. 

ОС ТРОВОТ Р      АБ ОС ТРОВОТ Р   



Во девет населби на Раб живеат Во девет населби на Раб живеат 
околу 10.000 жители. Во време на околу 10.000 жители. Во време на 
сезоната туристите значително го сезоната туристите значително го 
зголемуваат  овој број. Бидејќи во зголемуваат  овој број. Бидејќи во 
текот на целата година времето е текот на целата година времето е 
убаво, тука туристи има 12 месеци. убаво, тука туристи има 12 месеци. 
Зимската температура се движи око-Зимската температура се движи око-
лу 10 степени Цел зи усови, а во лето лу 10 степени Цел зи усови, а во лето 
не е повисока од 30 степени. Овде не е повисока од 30 степени. Овде 
нема големи жештини, бидејќи уште нема големи жештини, бидејќи уште 
од 10 часот почнува да дува маес-од 10 часот почнува да дува маес-
трал, а ноќно време осве жува ветрот трал, а ноќно време осве жува ветрот 
бурин. бурин. 

Карактеристично за островот е Карактеристично за островот е 
збир ката од 70 амфори од потонати збир ката од 70 амфори од потонати 
галии, кои сега се прицврстени за галии, кои сега се прицврстени за 

дното на морето, по-дното на морето, по-
ставени во аква то-ставени во аква то-
риумот недалеку од риумот недалеку од 
ртот Сорињ и Лопар. ртот Сорињ и Лопар. 
Прекриени со челич-Прекриени со челич-
ни мрежи из гледаат ни мрежи из гледаат 
како музејски експо-како музејски експо-
нати. Тука доа ѓаат из-нати. Тука доа ѓаат из-
летнички бро дови со летнички бро дови со 
стаклени по дови и за стаклени по дови и за 
десет евра можете да десет евра можете да 
уживате во разгледу-уживате во разгледу-
вањето на старите вањето на старите 
уникатни предмети. уникатни предмети. 

Во минатото Раб се Во минатото Раб се 
спомнувал под името Арбија, Арба спомнувал под името Арбија, Арба 
или Ар би. Тешко е да се ут врди зна-или Ар би. Тешко е да се ут врди зна-
чењето на тие три збора, но сè се чењето на тие три збора, но сè се 
сведува на тоа дека се зборува за сведува на тоа дека се зборува за 
црна гора - шума. црна гора - шума. 

Во текот на времето разни народи Во текот на времето разни народи 
живееле на Раб и имале големо вли-живееле на Раб и имале големо вли-
јание и оставиле значајни градби, јание и оставиле значајни градби, 
како што се убавата, китнеста камена како што се убавата, китнеста камена 
Кнежева палата, 13 преубави хра мо-Кнежева палата, 13 преубави хра мо-
ви со високи ѕвона, црквата по све-ви со високи ѕвона, црквата по све-
тена на заштитникот на градот Свети тена на заштитникот на градот Свети 
Кристофер. Во храмот на Св. Петар се Кристофер. Во храмот на Св. Петар се 
наоѓа ѕвоно кое сè уште ѕвони. Вни-наоѓа ѕвоно кое сè уште ѕвони. Вни-
манието го привлекуваат и преуба-манието го привлекуваат и преуба-
вите куќи од камен, долгите и тесни вите куќи од камен, долгите и тесни 

улички со прочуените венецијански улички со прочуените венецијански 
балкони и малите кипови со светци балкони и малите кипови со светци 
втиснати во ѕидовите. втиснати во ѕидовите. 

Градското пристаниште е рас кош-Градското пристаниште е рас кош-
но, урбанизирано и комотно, денес но, урбанизирано и комотно, денес 
полно со јахти, бродови, рибарски полно со јахти, бродови, рибарски 
бротчиња, а во одвоен дел е ма ри-бротчиња, а во одвоен дел е ма ри-
ната. ната. 

Раб остава впечаток на град - му-Раб остава впечаток на град - му-
зеј. Секоја палата е и знаменитост. зеј. Секоја палата е и знаменитост. 
Ниедна зграда од камен не личи на Ниедна зграда од камен не личи на 
друга. Шеталиштата се поплочени со друга. Шеталиштата се поплочени со 
мермер, а од страните има жар ди-мермер, а од страните има жар ди-
њери со разнобојни цвеќиња и ми-њери со разнобојни цвеќиња и ми-
риси. На плоштадите има палми, риси. На плоштадите има палми, 
црни борови и светли олеандари. црни борови и светли олеандари. 

МЕДИТЕРАНСКИОТ 
КОЛОРИТ НА 
БИСЕРОТ НА 

КВАРНЕР 
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