
 

ESSENSEN AV KONAVLE – ET KULTURELT PROGRAM 
 

DAG 1. CAVTAT 
 
Den første dagen er satt av utelukkende til Cavtat 
 
1. Vlaho Bukovacs hjem- Vlaho Bukovac er en av de mest kjente kroatiske malerne og 
forgjengeren for den moderne kroatiske malerkunsten. Fødehjemmet til Bukovac ble 
gjenåpnet for publikum i mai 2004. Da hadde denne severdigheten vært stengt i ti år, 3 av 
årene ble brukt til oppussing.   
 
I tillegg til praktfull arkitektur, et fantastisk uteområde og en beliggenhet i selve bykjernen, 
er hjemmet mest av alt preget av minnet om en stor og kjent kunstner, hans familiehistorie, 
og den kunstneriske arven han etterlot seg.  
 
www.kuca-bukovac.hr                     E-mail: muzeji-i-galerije-konavala@du.t-com.hr 
  
 
2. Racic-familiens mausoleum – Mausoleet til den kjente skipsrederfamilien Racic fra Cavtat 
ble  bygd på St. Rock kirkegården av den kjente kroatiske skulptøren Ivan Mestrovic (1883-
1962).  
Byggingen fant sted i 1921, og etter testator Marija Racic sitt ønske ble det bygd på samme 
sted hvor St. Rock kirken hadde stått fra 1400-tallet.  
Mausoleet ble bygd i en kuppelform og lagd med hvite steiner fra øya Brac. Kun døren, 
kirkeklokken og engelen, er lagd av bronse. Kirkeklokken ble designet av Ivan Mestrovic, og 
på klokken kan man lese: "Forstår du hemmeligheten med kjærligheten,  vil du løse 
mysteriet med døden, og tro på at livet er evig».  
 
http://www.migk.hr/hr/muzeji/mauzolej-racic  
E-mail: muzeji-i-galerije-konavala@du.t-com.hr  
 
3. Baltazar Bogisic’s kolleksjon -Baltazar Bogisic (Cavtat 1834 - Rijeka 1908) var en  jurist og 
vitenskapsmann kjent over hele Europa. I 1875 flyttet han til Paris. Han var et fullverdig 
medlem av det kroatiske kunst- og vitenskapsakademiet som ble grunnlagt i 1867. Han ble 
senere medlem av en rekke andre akademier, og tildelt flere europeiske ordener. Baltazar 
Bogisic’s kolleksjon ble til fra 1909 – 1912, og kolleksjonenen har siden 1955 vært en del av 
det kroatiske kunst- og vitenskapsakademiets samling. 
 

E-mail: hazu.bogisic@du.htnet.hr  
 
4. Bildegalleriet av St. Nicola's menighetskirke i Cavtat – Galleriet ble grunnlagt i 1952, av et 
annet kjent akademimedlem, Cvito Fiskovic. Den verdifulle samlingen består av malerier, 
skulpturer samt gjenstander av keramikk for liturgisk bruk. Galleriet er plassert ved siden av 
menighetskirken, og har vært åpent for publikum siden 2001.  
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Blant de mange verdifulle verkene, er det verdt å nevne ikonet av St. Nicolas fra 1400-tallet 
og alabastskulpturen av St. Sebastian som ble lagd av en barokkkunstner fra Benedetto 
Genarri-skolen i Bologna. Kjente malerier av den sicilianske maleren Carmelo Reggio, og 
verkene til den store kroatiske maleren Vlaho Bukovac er også en del av galleriet.   

5. Klosteret «vår snøkvinne» – Klosteret ble grunnlagt i 1484 og ble bygd på 1400 – og 1500 
tallet. Omfattende restaurering ble gjennomført fra 1700 - 1900-tallet. I klosteret finnes det 
flere verdifulle malerier, som altermaleriet malt av kunstneren fra Dubrovnik, Bozidar 
Vlatkovic (slutten av 1400-tallet) og et polyptyk av kunstneren Vicko Lovrin (1509/10) fra 
Dubrovnik. Klosteret har også en lunette av kvinnen av Cavtat som ble malt i 1909 av den 
kjente maleren fra Cavtat, Vlaho Bukovac.  
 

Etter lunsj er det flere muligheter for de som ønsker et aktivt program: 
 
6. Dykking – Cavtat har en rik undervannsverden som gir gode muligheter for ulike 
dykkeraktiviteter. I nærheten av Cavtat, ved siden av øyene Mrkan, Bobara and Supetar, 
finner du flere havområder med historie som går tilbake til antikkens Hellas. Noen av disse 
områdene er de største av sitt slag og de mest populære i Adriaterhavet. Dette er 
havområder som inneholder mer enn 1800 amforaer og greske kar pithos, som kan dateres 
tilbake til det 1.århundre f.Kr. frem til 1 og 2. århundre e.Kr. I tillegg har Cavtat en havbunn 
som bugner over av spektakulære undervannsvegger på opptil 348 m, ulike 
undervannsgrotter og sunkne skip fra antikken, såvel som fra nyere tid.  
 
www.epidaurum.com     E-mail: epidaurum@du.t-com.hr 
        E-mail: perisa@gabriel-diving.com 
  
7. Kajakking –en original og spennende måte å lære om kysten rundt Cavtat på. Det 
organiseres kajakkekskursjoner hvor du kan fiske og observere fuglelivet på øyene utenfor 
Cavtat.  
 
www.sea-kayaking-cavtat.com    E-mail: info@sea-kayaking-cavtat.com 
  
www.adventuredubrovnik.com   E-mail: info@adventuredubrovnik.com 
  
8. Romantisk middag på en av restautrantene langs promenaden i Cavtat.  
 
http://visit.cavtat-konavle.com/hr/gastronomy 
 
 

DAG 2. KONAVLE – DONJA BANDA 
 

Den andre dagen er satt av til å besøke Donja Banda (sør for Konavle), et område som har en 
rik historisk og kulturell arv.  
 
1. Etnografisk museum i Konavle – Konavle fylkeshus ble grunnlagt i 1974, takket være 
ildsjelene, de entusiastiske og ledende personer innenfor utdanning og turisme i Cilipi og 
Konavle. Bygningen som tidligere fungerte som byens skattkammer og som lå på byens torg, 
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er i dag det etnologiske skattkammeret til Konavle. Omgivelsene rundt huset vitner om at 
dette er et typisk Konavle hus. I 1991 brant huset ned og en stor del av innventaret ble 
dermed tapt for alltid.  
Dagens kolleksjon har rundt 500 gjenstander. Dette er tradisjonelle og kvalitetsrike 
folkekostymer til mann og kvinne, tekstilarbeid, broderier og annet håndarbeid, smykker, 
våpen, musikkinstrumenter og andre hverdagslige gjenstander. En del av den permanente 
utstillingen er det tradisjonelle håndarbeidet som er laget av folkloregruppen Jelka Mis fra 
Cavtat. 
http://www.migk.hr      E-mail: muzej.konavala@gmail.com 
  
3. St. Nicholas kirken i Cilipi – Kirken ble bygd i 1853 og velsignet i 1858. Kirken ble bygd på 
samme sted hvor en liten renessansekirke hadde stått tidligere. Kirken er bygd i basilika stil, i 
henhold til riktig plassering, og har tre kirkeskip. Kirken har en halvsirkulær apside som et 
rektangulært sakristi ved hovedaksen er knyttet til. I 1991 ble store deler av kirken ødelagt i 
brann. Hele sakristiet, messeklær og relikvier gikk tapt – som et minne fra denne tiden står 
det skjendede statuer igjen av Den hellige familie.  

4. Folkloreshow – I Cilipi arrangeres det folklorearrangementer hver søndag fra påske til 
slutten av oktober. Etter søndagsmessen i St.Nicholas kirken kl.11.15, introduserer den 
lokale folkloregruppen deg til ulike skikker og tradisjoner fra Konavle. Dette skjer på det 
lokale torget foran kirken.  
Et besøk til Cilipi vil også gi deg muligheten til å se fylkeshuset som oppbevarer verdifulle 
etnologiske gjenstander, og til å kjøpe originale suvenirer ornamentert med det kjente 
broderiet fra Konavle.   
 
www.cilipifolklor.hr      E-mail: cilipifolklor@cilipifolklor.hr 
  
5. Illyriske hauger – Denne forhistoriske gravhaugen, som ligger i landsbyen Mikulici, er 45 m 
høy og 6,6 m bred. Steinhaugen utgjør større og mindre deler av brytbar og ubehandlet 
kalkstein. Innenfor en to km radius rundt dette området kan man finne liknende hauger. Her 
ligger også Gradac høyden, som sannsynligvis er opphavet til de forhistoriske steinhaugene.  

6. AR atelier - AR Atelier er en kunstbutikk drevet av den profesjonelle kunstneren Antonia 
Ruskovic Radonic. Her produseres det ulike kunstgjenstander dekorert og påført med ulike 
teknikker som;  håndmalt silke, keramikk, og det tradisjonelle broderiet fra Konavle. Alle 
produktene er originale og autentiske.  
 
www.antoniaruskovic.com     E-mail: antonia.ruskovic@gmail.com 
  
På ettermiddagen og mot kveld finnes det også ulike programmer å velge mellom: 
  
7. Hesteridning gjennom klippene av Konavle med fantastisk utsikt mot havet og 
solnedgangen.  

8. ATV safari  
www.kojankoral.hr       E-mail: info@kojankoral.hr  
 
 

http://www.migk.hr/
mailto:muzej.konavala@gmail.com
http://www.cilipifolklor.hr/
mailto:cilipifolklor@cilipifolklor.hr
http://www.antoniaruskovic.com/
mailto:antonia.ruskovic@gmail.com
http://www.kojankoral.hr/
mailto:info@kojankoral.hr


9. Adrenalin park Sv. Ana, Poljice  
 
http://adrenalin-park-dubrovnik.com 
E-mail: info@adrenalin-park-dubrovnik.com 
 
10. Middag i en av de landlige restaurantene i Donja Banda  
 
www.agroturizam-konavle.hr 
  
 
DAG 3. – GORNJA BANDA  
Den tredje dagen er satt av til Gornja Banda (nordre del av Konavle).  
 
1. Fransiskanerklosteret – Pridvorje – Midt i landsbyen ble det bygd et palass hvor det 
bodde lederskikkelser og poeter. Rundt palasset ble det bygd hus, plattinger og en kirke. 
Hele området fikk navnet Pridvorje (foran palasset).  
Foran Den hellige treenighetskirken ble det fransiskanerklosteret og kirken St. Blaise bygd i i 
renessansestil fra 1423 - 1429. Klosteret ble fort et kjent pilgrimssted, og de fikk etterhvert 
en stor samling av offergaver i form av ulik kunst, blant annet det kjente gotiske 
trekrusifikset fra Pridvorje.  
 
2. Siden 2016 har Institutt for arkeologi og kulturarv i Konavle vært en del av vestfløyen i 
klosteret. 
 
3.Sokol by – I republikken Dubrovnik var Fort Sokol/Sokol by den største byen med det 
viktigste fortet i fjellpasset mot innlandet i Bosnia&Hercegovina. Byen var bygd på en illyrisk 
og romersk festning, noe de romerske detaljene og de romerske mursteinene i veggene 
vitner om. Formen på fortet har formet seg til den naturlige klippen som fortet er bygd på. 
Fra fortet og fra kirkegården «Vår kvinne fra Sokol” er det en enestående utsikt utover hele 
Konavle.  
 
www.citywallsdubrovnik.hr       E-mail: info@citywallsdubrovnik.hr 
  
4. Vannmøller i elven Ljuta – I elven Ljuta ble det bygd et vannmøllesystem bestående av 
åtte vannmøller for mel, to vannmøller for olje og tre stampemøller. Da republikken 
Dubrovnik kjøpte Konavle stod det 4 møller i den øvre elvestrømmen. Etter 1550 ble et nytt 
system bygd med navnet «nedre mølle», et system som er bevart frem til idag.  
Elvekilden og den øvre elvestrømmen er i dag en vernet naturpark under statlig oppsyn. 
Vannmøllen er bevart som et kulturelt minnesmonument.  
 
5. OPG Malvasija Karaman – Malvasia Karaman-vinen fra Dubrovnik vant konkuransen 
"Verden av Malvasia og den beste søtvinen" med deltakere fra hele verden. Vinsmakingen i 
Pridvorje tilbyr denne prisbelønte vinen og andre vintyper fra Karamanfamilien. Etter å ha 
besøkt vinkjelleren, kan du oppleve regionen med turisttoget som kjører gjennom ulike 
vingårder. 
 
http://www.agroturizam-konavle.hr/hr/smjestaj/karaman-malvasija-dubrovacka 
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På ettermiddagen kan du bli med på ulike aktiviteter:  
 
6. Riding på Konavle clipper 
 
www.kojankoral.hr      E-mail : info@kojankoral.hr 

7. Gåturer 

https://visit.cavtat-konavle.com/no/multimedia#lg=1&slide=0 

 
8. Middag på en av de to tradisjonelle restaurantene i landsbyen Ljuta.  
http://www.esculaprestaurants.com/?konavoskidvori=konavle&dubrovnik=restoran 
 
www.konobavinica.com 
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