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МИЛАНО – Петоро италијанских туриста претучено је на острву Катина, на југу
Хрватске, након расправе око рачуна са власником локалног ресторана, пише милански
лист „Коријере дела сера”.

  

У тексту под насловом: „Хрватска: Претукли италијанске туристе кад су затражили
рачун у ресторану”, новинарка Елвира Теранова је колегама препричала трауматично
искуство са летовања у Хрватској.

  

Она је рекла да је до инцидента дошло у ресторану „Акваријус”, на острву Катина унутар
Парка природе Телашћица, у пролазу Мала Проверса, али се приче које су испричали
Италијани и власник ресторана, очекивано разликују.

  

До инцидента је дошло на крају вечере, када је групи од девет Италијана испостављен
рачун од 3.336 куна, али у ресторану нису примали картице.

  

Италијани су онда рекли да ће да плате готовином, у еврима, па је особље „Акваријуса”
цех прерачунало по курсу од 7,16 куна за евро - у 466 евра. Гости су тада затражили
рачун, али га нису добили, на шта власник ресторана Зоран Рамов, тврди да су туристи
хтели да се цењкају око рачуна, па су на крају платили у кунама, а тражили рачун у
еврима, што он није могао да им изда.

  

Он је потврдио да је до инцидента дошло, али не због рачуна, већ зато што су гости са
Сицилије били „иритантни и наљутили су све у ресторану”.

  

Свађа око рачуна резултирала је тиме да, и поред претходног договора, из „Акваријуса”
госте нису хтели да пребаце назад на једрилицу.

  

Огорчени Италијани су тад угоститељу рекли да ће позвати полицију, након чега је
дошло до гурања и ударања.
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О инциденту је обавештена и италијанска амбасада у Хрватској.

  

Како преносе хрватски медији, министар туризма Дамир Бајс је рекао да се „овакво
понашање према гостима у Хрватској не може и неће толерисати”.

  

(Танјуг)
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