Najsevernejši in največji hrvaški otok so v času Rimljanov imenovali Zlati otok (Insula Aurea).

Hrvaški otoki

Največji hrvaški otok
– Krk ali Cres?
Najsevernejši in največji hrvaški otok Krk, ki so ga v času Rimljanov imenovali Zlati otok (Insula Aurea),
je lani gostil 750.000 turistov, ki so ustvarili 4,5 milijona prenočitev – od tega so jih kar 700.000 ustvarili
slovenski gostje.
Po pričakovanju tamkajšnjih turističnih delavcev na čelu z Majdo Šale
bo turistov iz Slovenije to poletje še več, saj so poskrbeli za niz novosti in pestre programe. »Otok že prepreda 600 kilometrov urejenih
kolesarskih poti in 500 kilometrov sprehajalnih ter pohodniških poti,
slovenski turisti pa so znani po tem, da imajo radi aktivne počitnice,«
je na predstavitvi turistične ponudbe otoka Krka v Ljubljani v turistični
agenciji Kompas poudarila Majda Šale. In ker so jim slovenski turisti
še zlasti pri srcu, so lahko vsi, ki so prišli na predstavitev ponudbe v
Kompasovo poslovalnico na Slovenski cesti pod budnim očesom
njene vodje Suzane Ivanić (levo), zavrteli kolo sreče. Na novinarsko
vprašanje, ali ni med 1185 hrvaškimi otoki največji Cres in ne Krk, pa
so Krkčani odgovorili, da je med njima razlika v velikosti zgolj meter
ali dva, kar je odvisno od plimovanja morja.
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