
Những điều bạn chưa biết Croatia - Á quân World Cup 2018 

Người dân Croatia đứng thứ 4 thế giới về lượng tiêu thụ rượu, phụ nữ 

trên đảo Susak mặc váy truyền thống ngắn nhất châu Âu. 

 

 
Croatia là nơi phát minh ra chiếc cà vạt. Nó được bắt nguồn từ khăn quàng 

cổ của lính đánh thuê người Croatia vào thế kỷ 17. Ảnh: Aktualno. 

 

 
Zlatni Rat là bãi biển nổi tiếng trên thế giới, với khả năng có thể thay đổi 

hình dạng khi có gió mạnh. Trong cùng một ngày, hình dáng bãi biển có thể thay 

đổi khác nhau, lúc thì giống chiếc mũi, khi thì giống chiếc lưỡi, khi lại giống hình 

móc câu. Ảnh: Croatiaweek. 



 
Nếu bản đồ thế giới phẳng (không phải hình cầu), thì thị trấn Ludbreg ở 

Croatia sẽ nằm chính xác ở vị trí trung tâm của thế giới. Ảnh: Total-croatia-new. 

 

 
Ston là hệ thống pháo đài được bảo tồn lâu nhất trên thế giới, chỉ sau Vạn 

Lý Trường Thành, Trung Quốc. Ảnh: Croatiaweek. 

 

 



Phụ nữ trên đảo Susak ở Croatia mặc váy truyền thống ngắn nhất so với các 

trang phục tương tự ở châu Âu. Ảnh: Steemit. 

 

 
78% người Croatia biết ít nhất một ngoại ngữ. Số lượng người Croatia sống 

ở nước ngoài nhiều tương đương với dân số Croatia. Ảnh: Croatiaweek. 

 

 
Hum, nằm ở Istria, là thị trấn nhỏ nhất thế giới, với dân số khoảng 20 người. 

Ảnh: Welcome to Croatia. 



 
Croatia xếp thứ 4 trên thế giới về khả năng tiêu thụ rượu tính theo đầu 

người. Ảnh: Croatiaweek. 

 

 
Thủ đô Zagreb từng được biết đến với cái tên Agram. Ảnh: Croatia week. 

 

 



Luka là tên con trai phổ biến nhất ở quốc gia này, còn tên con gái là Mia. 

Horvat là họ được nhiều người dùng nhất. Ảnh: Slavorum. 

 

 
Đàn ông Croatia có chiều cao trung bình đứng thứ 7 trên thế giới. 

Ảnh: Printest. 

 


