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PROMENÁDY

1  Vrtić
Promenáda vedoucí ke kempu je oblíbená komunikace pro chodce mezi 
městem Novalja a samotným kempem. Ve větší části je sjízdná i na kole, ale 
v jednotlivých úsecích je třeba zvýšit pozornost (Punta Vrtića a Grbice).

délka: 2.6 km

2  Novalja
Městská promenáda je upravená v celé délce. Protože do pláže Punta Gaja 
souběžně s ní vede silnice, je možná jízda podél samotné promenády. Pláže 
podél promenády vás lákají, abyste se zastavili a vykoupali se, zatímco na-
proti četné restaurace a kavárny nabízí kvalitní občerstvení ve stínu teras 
nebo klimatizovaných prostor. 

délka: 1.5 km

3  Šankovi stani - Škuncini stani
Po této promenádě je možná i jízda na kole, ale je třeba zvýšené pozornosti 
při sjíždění k moři kvůli vyšší vrstvě jemného štěrku.

délka: 1.5 km

4  Novalja - Gajac
Promenáda je oblíbená zkratka vedoucí z Novalji do osady Gajac. Jízda na 
kole je možná.

délka: 1.5 km

5  Dabovi stani
Promenáda pokračuje na trasu č. 1 a začíná u kostela sv. Jana. Z obce Da-
bovi stani lze sjet do zátoky na příjemné koupání.

délka: 1.5 km

CYKLOTURISTICKÉ TRASY

Cykloturistické trasy ostrova jsou vhodné pro všechny typy kol, zatímco 
stezky jsou určeny především pro kola se širšími pneumatikami, protože 
se jedná o štěrkový povrch, na kterém je často i velmi ostré kamení. 
Promenádami lze projíždět na kole, vyjma několika kratších úseků, v nichž 
je nutné slézt s kola. Na trasách a stezkách ostrova Pagu neplatí zákaz pro 
motorová vozidla a proto vám doporučujeme, obzvlášť během turistické 
sezony, abyste byli na komunikacích velmi pozorní.

1  Novalja - Lun
Osmnáct kilometrů od kruhového objezdu v Novalje do malebné obce Lun v 
severozápadní části ostrova potěší každého, kdo se během jízdy chce kochat 
nádhernými vyhlídkami na moře a pohoří Velebit. Na trase se lze občerstvit 
pažským sýrem a domácím vínem, které místní obyvatelstvo prodává ve vsích. 
Samotný Lun je obklopený korunami staletých olivovníků, a tak jízdu můžete 
rozšířit stezkou č. 7, táhnoucí se pod olivovníky až 1600 let starými.  
Za vrcholové sezony je nutná zvýšená pozornost pro zvýšený počet 
motorových vozidel na ostrově. Na trase jsou i dvě promenády: č. 5 (vesnice 
Dabovi stani) a č. 4, na kterých si můžete odpočinout nebo se vykoupat. S trasy 
můžete odbočit do obcí Jakišnica nebo Potočnica a obnovit zásoby vody nebo 
se občerstvit v některém pohostinském zařízení nebo se jen vykoupat.

nejnižší bod 19 m | nejvyšší bod 121 m | výškový rozdíl 102 m
délka 18 km

2  Gorica - Povljana - Vlašići
Jízda od Gorice (státní komunikace vedoucí do města Pagu) do Povljany, obce 
na jihu ostrova, ležící v zelené zátoce, proslulé domácím vínem a sýrem, s 
písečnou pláží, která doslova láká ke koupání, je stejně tak zajímavá i ve svém 
pokračování do obce Vlašići. Prochází totiž kolem ornitologické rezervace 
„Velo Blato“ s velkým počtem ptačích druhů a je pravým malým rájem pro 
fotosafari. Pokračování trasy do Vlašići, malé obce v údolí oklopeného vinicemi, 
s nádhernou pláží a léčivým bahnem, nabízí oddech v tichu, bez vřavy.

nejnižší bod 0 m | nejvyšší bod 39 m | výškový rozdíl 39 m
délka 16 km

3  Caska - Metajna
Trasa začíná na okraji Novaljského pole a začátku Casky a vede obcemi 
Vidalići, Kustići a Zubovići, a končí v Metajně. Caska se nachází v oblasti Pažské 
zátoky, v místě někdejšího římského města Cissa, které podle legendy bylo 
zaplaveno za zemětřesení ve IV. století a podle jehož názvu byzantský císař 
Konstantin Porfyrogennetos v X. století celý ostrov nazval Kissa. Okolí samotné 
obce Metajna je pro svou polohu a vystavenost větru a moři „vytesáno“ do 

neobvyklých skalních útvarů. Ačkoli zde turisté trávili svůj volný čas již 
dávného roku 1928, obec kvůli své poloze nevyrostla do větší turistické 
destinace, a tak si zachovala svůj vesnický půvab. Nedaleko Metajny se 
nachází překrásná zátoka Ručica s oblázkovou pláží. Jízda vede komunikací 
vinoucí se 20-30 metrů nad mořem s výhledem na Pažský záliv.

nejnižší bod 3 m | nejvyšší bod 75 m | výškový rozdíl 72 m
délka 12 km

4  Trasa Košljun
Od zátoky Košljun, kde ve stínu starých borovic stojí především chaty, trasa 
mírně stoupá ke státní komunikaci, vedoucí do Pagu nebo Novalji. Napojení 
na trasu je možné i štěrkovou komunikací od stezky č. 7, vedoucí z města 
Pagu. Kombinací stezky a trasy můžete strávit část dne jízdou s trochu 
nebezpečným, ale vzrušujícím sjezdem do samotného města Pag.

nejnižší bod 2 m | nejvyšší bod 153 m | výškový rozdíl 151 m
délka 6 km

5  Novalja- Stara Novalja, přístav
Jízda zátokou, ve které leží Stara Novalja, začíná u pláže Planjka-Trinćel, a 
pokračuje na úpatí mírného svahu, chráněného před větry jugo a bura, stále 
podél pláží a obce. Na začátku trasy z pravé strany stojí kostelík sv. Marie z 
XV. století, obnovený v roce 1988 a věnovaný ochraně před potraty. Stara 
Novalja je oblíbená rodinná destinace pro strávení dovolené. Na koci trasy 
začíná stezka č. 2, kterou se lze napojit na stezku č. 8 a vrátit se Novaljským 
polem do Staré Novalji.

nejnižší bod 0 m | nejvyšší bod 41 m | výškový rozdíl 41 m
délka 5 km

6  Trasa Polje
Tato trasa zahrnuje skoro sedm kilometrů asfaltových silnic, které 
jako pavoukova síť překrývají Novaljské pole a vedou k dalším trasám 
a stezkám. Některé směry končí v samotném poli a můžou pokračovat 
polními cestami nebo kombinací trasy se stezkou. Zde můžete strávit 
kvalitní čas jízdou oázou zeleně, zahaleni do vůně polního kvítí a 
aromatických bylin, kolem mladých vinic, které pracně obdělává místní 
obyvatelstvo. Během vrcholné sezony, během července a srpna, okolí 
Novalji vám nabízí možnost „útěku“ na kole před vedrem a vřavou do 
Novaljského pole, provoněného bylinkami a plody, v kterém naleznete 
samotu a klid, ze kterého vás vyruší jen ptačí zpěv.

nejnižší bod 0 m | nejvyšší bod 41 m | výškový rozdíl 41 m
délka 7 km

7  Kolan - Mandre
Tato trasa vede z obce Kolan na mořský břeh a pláže v Mandre. Kolan je 
jedinou obcí, která se nenachází na samotném břehu, a o ni lze říci, že je 
hlavním zemědělským střediskem ostrova. Je okroužena úrodnou půdou, 
na které místní obyvatelstvo pěstuje převážně zeleninu a vinnou révu. Je 
známá svými sýrárnami a sklípky nabízejícími ochutnávky. Jízdu po této 
trase můžete rozšířit i stezkou č. 4 a posílit tím prožitek zeleně ostrova 
Pagu. V obci Mandre je přístaviště, z něhož se skýtá vyhlídka na ostrůvky 
Škrda a Maun. Podél celé obce je upravená pláž, která je oblíbeným 
koupalištěm obyvatel Kolanu i turistů. Z Mandre se po stezce č. 10 můžete 
dostat i do obce Šimuni.

nejnižší bod 1 m | nejvyšší bod 115 m | výškový rozdíl 114 m
délka 4 km

8  Trasa Pag-Bošana
Město Pag pochází z XV. st. a je dílem chorvatského renesančního 
stavitele Juraje Dalmatince a je jedním ze vzácných příkladů zachovalého 
středověkého města. Farní kostel sv. Marie, věž Skrivant, hradby a Knížecí 
palác představují jen část hodnotných kulturněhistorických památek ve 
městě. Klášter benediktýnek spolu s cennými církevními relikviemi a obrazy 
uchoval i tradici pečení baškotinu, sucharů, které lze koupit na vchodu do 
kláštera. Kromě výroby soli (Pažské saliny jsou staré jako samotné město 
Pag) se obyvatelstvo zabývá též chovem ovcí, pěstováním vinné révy (pažská 
žutica), zemědělstvím, rybolovem a cestovním ruchem. Obzvlášť je třeba 
zdůraznit unikátní pažskou krajku, ochrannou známku města Pagu. Trasa 
vede z města do Bošany a pokračuje stezkou č. 1 až do Novalji přes Kolan a 
Gajac. Na samotné stezce (asi jeden kilometr za koncem trasy) se dostanete 
k 15. poledníku, podle kterého se počítá středoevropský čas. Proto můžeme 
říci, že zde je nejpřesnější čas v Chorvatsku. Označení 15. poledník se 
nachází pod nejvyšším pažským vrchem Svatým Videm, asi 5 km za městem 
Pagem na stezce č. 1.

nejnižší bod 11 m | nejvyšší bod 69 m | výškový rozdíl 58 m
délka 4 km

9  Šimuni - Kolan
Šimuni jsou obec, ležící v přírodně chráněné zátoce s přístavištěm pro 
jachty (50 kotvišť), a velkým kempem. Kemp je v provozu po celý rok a 
jistě může být vynikající základnou pro vás i vaše kolo, až budete projíždět 
ostrovní trasy a stezky. Po celé délce podél moře jsou oblázkové pláže. Trasa 
spojuje obce Šimuni a Kolan, ale stejně tak i Mandre, a je možné pokračovat 
stezkami č. 10 a č. 4.

nejnižší bod 3 m | nejvyšší bod 49 m | výškový rozdíl 46 m
délka 3 km

CYKLOTURISTICKÉ STEZKY

Cykloturistické stezky rozšiřují a doplňují ostrovní trasy těm, kteří vlastní 
vyhovující, horská kola, a chtějí objevovat život na ostrově s trochou dob-
rodružství a spoustou jízdy. 

1  Gajac - Bošana
Stezka slouží jako spojení mezi městy Novalja a Pag, když se chcete vyhnout 
jízdě po státní komunikaci, obzvlášť během turistické sezony. Stezka také 
spojuje obce Gajac a Kolan a vede polem a kolem ornitologické rezervace. 
Je ji možné kombinovat s dalšími trasami a stezkami. Když jedete z Gajce, 
stezka vede kolem ornitologické rezervace, a po křižovatce (napojení na 
stezku č. 4 se dostanete ke kapli sv. Jeronýma, obklopené jehličnatým stro-
movím, v jehož stínu si můžete odpočinout. Po přejetí státní komunikace se 
spouštíte k pláži Sv. Duh a jízdu můžete prodloužit až na samotný břeh. Pro-
tože jsou stezky k moři příkré, doporučujeme nechat kola nahoře na hlavní 
trase. Tato část stezky je známá velebitskými prameny (žílami) pitné vody a 
často je spatříte i na samotných plážích.

délka: 13 km

2  Kamenolom
Jako pokračování trasy č. 5, stezka vede dvěma lomy až na státní ko-
munikaci NovaljaŽigljen. Jízda po štěrkové silnici bez možnosti útěku do 
chládku je vhodnější spíše na jaro a podzim. V létě vyžaduje velmi dobrou 
fyzickou kondici a dostatečné množství vody. První levá odbočka na stezce 
vede k nádherné pláži Jadra. Je možné napojení na stezku č. 8, vedoucí k 
hotelu Boškinac.

délka: 8 km

3  Slaná stezka
Stezka začíná na pláži ve městě Pagu a v první části vede úzkou asfaltovou 
silnicí ke Starému městu a pokračuje po štěrkové silnici kolem salin smě-
rem na trasu č. 2 (Gorica- Povljana). Je možné spojení s trasou č. 4 (Košljun) 
po silnici přes sedlo. Až pojedete po této stezce od města Pagu, všimněte 
si říčních písečných dun po vaší pravici. Právě fosilie z těchto dun prokazují 
existenci řeky v dobách, kdy ostrov byl součástí pevniny.

délka: 7 km

4  Mandre - Kolan
Stezka vede Kolanským polem, je spojkou na trasy č. 7 a č. 9, jako i na 
stezku č. 1. Jízda zelení, přerušovaná potůčky a rákosím, dává pocit hojnosti 
života i za největších veder. V obnovených studnách lze doplnit zásoby vody. 
Blízkost ornitologické rezervace, velký počet ptáků a setkání s místním 
obyvatelstvem udávají jízdě zvláštní ráz. 

délka: 6.5 km

5  Prutna
Pro zpestření cyklistických zážitků vydejte se na tuto dobrodružnou stezku. 
Po výšlapu na kopec narazíte po pravé straně na odbočku k rozhledně, 
odkud se skýtá pohled na Povljanu a část ostrova, jako i na širé moře. 
Pokračování stezky vede skalistou krajinou po samotném vrcholku malého 
poloostrova Prutna přetínaného dálkovým elektrickým vedením. Lze potkat 
stáda ovcí s jejich pastýři.

délka: 6 km

6  Smokvica
Samotná obec Smokvica je spojená s Vlašići asfaltovou komunikací a leží na 
krasové vyvýšenině. Tato stezka navazuje na trasu č. 2 a vede krasem a ska-
lami a kromě stád ovcí a pastýřů zde nespatříte živáčka. Jízda po této stezce 
vyžaduje dobrou kondici a technickou zručnost. Často slouží jako zkratka pro 
chodce z Vlašići do Povljany (nejkratší cesta). Na ni navazuje stezka č. 5.

délka: 6 km

7  Lunské olivové sady
Tato stezka vede lunskými olivovými sady, v nichž roste asi 80000 olivovní-
ků, mezi nimiž vyniká kolem 1500 divokých - olea oleaster, vysokých 5 až 8 
metrů, jejichž průměrný věk je asi 1200 let. Nacházejí se v rámci botanické 
rezervace, jediného takového druhu na Jadranu. Jízda kolem těchto stromů 
vyvolává zvláštní pocity a ukončujete ji v místě, na kterém můžete ochutnat 
jak olivy, tak i výrobky z nich. Stezka začíná a vrací se na trasu č. 1.

délka: 2.6 km

8  Boškinac
Tato stezka nabízí krátkou jízdu, ale i odpočinek v lesnaté části ostrova s 
nádherným výhledem na Novaljské pole. Začíná u hotelu - vinného sklípku 
Boškinac a navazuje na stezku č. 2. Ve sklípku můžete ochutnat vína s vý-
hledem na vinice. Během jízdy narazíte na myslivnu, nalézající se v lesna-
tém prostředí, a při odpočinku si můžete vyslechnout některé z loveckých 
příběhů a dobrodružství sympatického pana domácího.

délka: 3 km

9  Novaljské pole
Stezka je součástí sítě trasy Pole č. 6 a nabízí vám možnost vlastní kombi-
nace jízdy polem.

délka: 3 km

10 Mandre- Šimuni
Stezka spojuje trasy č. 7 a č. 9 a slouží jako zkratka pro cestu z Mandre do 
Šimunů.

délka: 2 km

11 Mys Dubrovník
Stezka navazuje na Povljanskou trasu č. 1 (pláž a kemp).

délka: 2 km
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CIKLOTURISTIČKA KARTA OTOKA PAGA

PROMENÁDY

Všeobecné informace

V každé větší obci se nachází Turistické informační středisko, v němž můžete 
získat mapu, jako i další doplňující informace o službách poskytovaných v 
dané oblasti. V případě nehody volejte 112.

Psi bez majitele

Když se za vámi rozběhne pes bez majitele, stačí ho postříkat vodou z bido-
nu (je důležité vždy mít s sebou bidon s vodou), což ho zastaví bez ohledu 
na jeho záměr.

Hadi

Na ostrově je více druhů nejedovatých hadů, ale i dvě jedovaté zmije (růžka-
tá a obecná). Zmije nejsou tak agresivní, jak se obvykle myslí a zaútočí jen 
v případě přímého ohrožení. A buďte bez obav. Hadi reagují na zvuk, a ten 
vyráběný kolem na kamenném podkladu je nažene do útěku, takže je vlastně 
ani nespatříte.

Pažský cykloturistický maraton

Od roku 2001 se každoročně v červnu na ostrově pořádá cykloturistický ma-
raton. 
Účastnící přijíždějící takřka z celé Evropy a Chorvatska jsou jak mladšího 
věku (nejmladší dosud 8 let), tak i staršího (nejstarší dosud 79 let). Pade-
sátka kilometrů příjemné jízdy po ostrově končí společenským večerem a 
rozdáváním symbolických odměn a medailí na památku.
Více informací na www.mojbicikl.hr

CYKLOTURISTICKÉ TRASY CYKLOTURISTICKÉ STEZKY

OSTROV PAG

Ostrov Pag je rozlohou až pátý jadranský ostrov, ale jeho pobřeží je nejčle-
nitější. Velký počet zátok a neobvyklý tvar stvořila bura (vítr bóra), která 
fouká s Velebitu a přes Velebitský kanál (oddělující ostrov od pevniny) zaha-
luje Pag solnou jinovatkou. 
Proto povrch ostrova bývá často srovnáván s měsíčním. Kouzelnou krá-
su této krajiny dotvářejí ovečky pasoucí aromatické byliny. Původní duch 
ostrova a jeho krásy nejlépe objevíte jízdou na kole ke skrytým „oázám“ 
zeleně v Novaljském a Kolanském poli, ale i k olivovým sadům v Lunu a 
pažským salinám. Za jízdy ostrovními cyklotrasami a stezkami budete moci 
odbočit do některé z mnoha zátok a tam se osvěžit v moři a odpočinout 
si za hučení vln. Na ostrov se z jižní strany dostanete Pažským mostem, 
dlouhým 340 metrů, a ze severní strany trajektem z přístaviště Prizna na 
pevnině do přístaviště Žigljen na ostrově. Tato plavba trvá asi čtvrthodinku. 
Milovníci cyklistiky ostrov už dávno „objevili“, proto budete často potkávat 
cykloturisty z různých zemí, jak si vyměňují zkušenosti nebo se jen zdraví 
úsměvem při míjení.

LEGENDA

cykloturistické trasy

cykloturistické stezky

promenády

státní komunikace

asfaltová silnice

šterková silnice

1   Vrtic

2   Novalja

3   Šankovi stani

4   Novalja - Gajac

5   Dabovi stani

1   Novalja - Lun

2   Gorica - Povljana - Vlašici

3   Novalja - Metajna

4   Trasa Košljun

5   Novalja- Stara Novalja, přístav

6   Trasa Polje

7   Kolan - Mandre

8   Trasa Pag-Bošana

9   Šimuni - Kolan / Mandre

1   Gajac - Bošana

2   Kamenolom

3   Slaná stezka

4   Mandre - Kolan

5   Prutna

6   Smokvica

7   Lunské olivové sady

8   Boškinac

9   Novaljské pole

10  Mandre - Šimuni

11  Mys Dubrovník

NOVALJA

Město Novalja leží v zálivu v severozápadní části ostrova. Spolu se všemi 
typickými městskými obsahy nabízí cykloturistům i ubytování, občerstve-
ní a další doprovodné služby. Městské muzeum v Novalje je mimořádně 
zajímavá kulturní instituce, protože v jeho nitru se nachází vchod od pod-
zemního antického vodovodu (Talijanova buža), zbudovaného ještě v I. př. 
n. l. Podzemní vodovod byl vytesán do skály jen lidskou rukou, a to v délce 
1.042 metrů s průměrnou šířkou 60 cm. V muzeu jsou vystaveny i další 
antické nálezy. Novalja je známá turistická destinace a v její bezprostřední 
blízkosti se nachází Zrće, dlouhá oblázková pláž, nesoucí přízvisko chorvat-
ská Ibiza, protože na ni byly zbudovány kluby, nabízející zábavní programy 
během celého léta a lákající mládež z celého světa. Ostatní upravované 
pláže v okolí Novalji jsou určeny těm, kteří přece jen volí „klidnější“ dovo-
lenou. Na kole se ostatně dostanete i do zátoček, v kterých nikdo nebude 
rušit váš klid. Ideální zeměpisná poloha na důležitých pevninských a ná-
mořních cestách ze severního k jižnímu Jadranu umožňuje Novalje vynikají 
dopravní spojení s pevninou. Trajekty na lince pevnina (Prizna) - ostrov Pag 
(Žigljen) během letní sezony plují ve dne i v noci a mimo sezonu vícekrát 
denně od ranních do pozdních večerních hodin. Novalja je také spojená s 
městy na pevnině autobusovými linkami a rychlolodí s ostrovem Rabem a 
městem Rijeka. Nejbližší letiště je od Novalji vzdálené osmdesát kilometrů 
(letiště Zemunik-Zadar).


