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RADY NA CESTU: Istrie – apartmán VULE, Rovinj 
ROZMNOŽTE A DEJTE VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!! 

Aktualizace: 31.12.2015 
Nezapomeňte: 

• REKREAČNÍ POUKAZ (obdržíte e-mailem) + tyto rady na cestu.  
• Pasy, včetně pasů pro děti, příp. občanské průkazy dětí. 
• Mapky s vyznačením umístění apartmánu stažené z našeho webu 

(viz sekce „Ke stažení“). 
• Automapu / GPS. 
• Boty do vody, sluneční brýle, pokrývky hlavy, krémy na opalování, popřípadě strojek na 

hubení komárů a dobrou náladu. 
• Peníze: V Chorvatsku můžete měnit na Kuny buď české koruny, nebo Eura, vyjde to skoro 

na stejno. 
• Vzít si s sebou povlečení na postele.  

 
Cesta na Istrii do Rovinje (z Brna cca 695 km):  
Všude jsou tabule, nemůžete to přehlédnout. Mýtné v Chorvatsku můžete 
platit buďto platební kartou, nebo hotově v Kunách. 
Brno > Wien > Graz > Šentilj > Maribor > Ljubljana > Postojna > Kopar 
(Capo di Isria) > ŽLUTÁ CEDULE – „PULA“ > odboč! > Hraniční přechod SLO/HR  Kaštel > 
Buje > odboč na rychlostní silnici „Istarski Ypsylon“ – směr Pula – Rovinj > 
Až budeš v „Rovinjsko Selo“ zastav auto a pošli SMS na +385-91-252-23-64 ve znění „Jsme v 
Rovinjsko Selo“ a pak jeď směrem na Rovinj, pořád rovně dokud nedojedeš na velký kruhový 
objezd (s divnou skulpturou uprostřed), tam se dej vlevo a jeď, dokud nebudeš na dalším kruháči, 
na něm odboč vlevo a jeď, dokud nedojedeš na třetí kruháč, který projeď rovně směrem jako na 
Pulu. Pak jeď cca 1 km, až uvidíš po levé straně žlutou zeď s nápisem Ranč FORTUNA. Před 
Rančem bude odbočka vlevo na Madona del Campo. Tam odboč a po 600 m, po levé straně jsme 
my - na právem kamenném sloupku u brány je bílý lev, pod ním visí černá poštovní schránka a 
cedule Valtida 1C (GPS koordináty 45.0815814°N, 13.6804631°E) – tady bydlíme.  
Od nás pak pojedeme do apartmánu. 
 

Doporučení pro cestování 
1. Naplánujte si trasu na internetu. Klikněte si např. na tento odkaz 

http://www.mapy.cz/s/ba5c. Tam zadejte do vyhledávače trasy Vaše město a cílové město 
Rovinj . Pokud nemáte GPS, doporučujeme Vám, abyste si vytiskli itinerář, který vám 
tento vyhledávač vygeneruje a vzali si ho s sebou. 

2. Cesta z Brna trvá cca 7-8 h. 
3. Pohonné hmoty: Natankujte český benzín/naftu před vjezdem do Rakouska. Cesta přes 

Rakousko je dlouhá 320 km, to znamená, že byste Rakousko měli přejet na český benzín/naftu. 
4. Dálniční známky: Nezapomeňte si koupit rakouskou dálniční známku buď v ČR, nebo na 

první benzínce v Rakousku. Cena zakoupení v Rakousku je levnější než v ČR. Mýtné 
v Chorvatsku můžete platit buďto platební kartou, nebo hotově v Kunách. 

 

 Ceny dálničních známek:  Ceny benzínu, nafty, LPG 
Rakousko 10 dní 8,80 €; 2 měsíce 25,70 € stejné nebo trochu dražší než v ČR 
Slovinsko 7 dnů 15 €; 1 měsíc 30 € trochu dražší než v ČR 
Chorvatsko Istrie: Umag-Kanfanar 30 Kn (os. auto) trochu dražší než v ČR 
Viz také tyto odkazy: http://www.chorvatsko.cz/moto/poplatky.html,   
http://www.dalnicni-znamky.com/dalnicni-poplatky-chorvatsko.html; Istrie: http://www.bina-istra.com/Default.aspx?sid=2314  
 

Přeji šťastnou cestu a krásné počasí. 
 
Za MESITES: Kateřina Dohnalová  
kata.mesites@seznam.cz, www.mesites.cz,  
V případě potřeby volejte: +385 91 123 54 24 


