
Kolik Národních parků a Přírodních rezervací můžeme projet a proplout na našich 
standardních plavebních cestách?

Jaké původní (autochtonní) odrůdy vína můžeme na našich pravidelných cestách ochutnat?

Proč se Jubilejní cesta jmenuje Jubilejní?

Které ostrovy a místa lze proplout/projet na Kvarnerské cestě?

Jaký je nejvyšší vrchol na našich plavebních cestách, kam je možno vyjet na kole? Jaký je 
nejvyšší vrchol jadranských ostrovů?

Jaká je na ostrovech často funkce rodiny (tedy kromě příbuzenských vztahů a výchovy 
dětí)?

Kde se právě staví nové mosty na ostrovy anebo poloostrovy?

Co jsou fumari a pro který dalmatský ostrov jsou typické?

Jaké ostrovy, poloostrovy a místa můžeme navštívit na Severní cestě?

Je Chorvatsko členem v EU? Je Chorvatsko V Schengenském prostoru?

Kdo je Blanka Čechová a co s ní máme společného?
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Co z cyklistického příslušenství nepatří na stůl v hospodě?

Které plavební cesty Geotouru se setkávají na Pelješci?

Jak se připravuje pašticada?

Kde na našich pravidelných plavebních cestách jsou největší stopy bojů z poslední války 
v 90. letech?

Vyjmenujte pět nejlepších a námi nejčastěji navštěvovaných občerstvoven 
název/místo/ostrov.

Co je možno vidět a projet na kole na Páté cestě?

Které obydlené dalmatské ostrovy byly do začátku 90. let veřejnosti nepřístupné a proč?

Jaký je český název vinné odrůdy graševina?

Co je to česky bura, ze které světové strany přichází a kde je nejsilnější?

Co zajímavého k vidění je ve Starim Gradu na Hvaru?

Jak se jmenují člověkem postavené kamenné útvary na ostrovech a proč se stavěly?
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Odkud pochází víc než polovina pitné vody, kterou pijeme na ostrovech?

Co je to konoba?

Jak se jmenují dva menší obydlené ostrovy mezi Šoltou a Primoštenem?

Kolik má Chorvatsko obyvatel?

Na kterém z větších chorvatských ostrovů je nejvíc lesů?

Který ostrov z dalmatských je pevnině a civilizaci nejvzdálenější?

Jaká je nejčastější hornina na chorvatských ostrovech a z čeho je původně tvořena?

Jaký je rozdíl mezi slovy "luka" a "uvala"?
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