RADY NA CESTU: Ostrov Pag – vila BADURINA
www.mesites.cz

ROZMNOŽTE A DEJTE VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!!!
Aktualizace: 27.10.2016

Adresa: Vila BADURINA, Jakišnica, č. 283

Koordináty pro GPS: : S 44.64592, V 14.77667

Nezapomeňte vzít s sebou:
• REKREAČNÍ POUKAZ (obdržíte e-mailem) + tyto rady na cestu.
• Pasy, včetně pasů pro děti, příp. občanské průkazy dětí.
• Automapu / GPS. Mapky s vyznačením umístění apartmánu
stažené z našeho webu (viz sekce „Ke stažení“).
• K vodě boty do vody, sluneční brýle, pokrývky hlavy, krémy na
opalování. Příp. strojek na hubení komárů. A dobrou náladu ☺.
• Peníze: V Chorvatsku můžete měnit na Kuny buď české koruny,
nebo Eura, vyjde to skoro na stejno.
• Povlečení na postele vzít s sebou, nejsou v ceně.
Cesta na Pag:
a) První varianta přes mosty (cca 947 km):
Je velmi jednoduchá. Všude jsou tabule, nemůžete to přehlédnout.
Praha > Brno > Wien > Graz > Maribor > Zagreb > Karlovac > A1 Bosijevo Exit 6 – směr Zadar
A1 > Jasenica > Maslenika - Maslenički most > Posedarje > Ražanac > Miletići - Paški most >
Gorica > Pag > Novalja > Dabove > Bonaparte > Stanišće > Gager > Jakišnjica č. 283 – Kazimir a
Ivanka Badurina.
b) Druhá varianta přes trajekt (je kratší, 883 km):
Maribor > Zagreb > Karlovac > Senj > Prizna > odtud trajektem na ostrov Pag > Žigljen
Novalja > Dabove > Bonaparte > Stanišće > Gager > Jakišnjica č. 283 – Kazimir a Ivanka
Badurina.
Trajekty z Prizny jezdí non-stop. Aktuální ceny viz web www.jadrolinija.hr
Podle mne je lepší i levnější ta první varianta přes mosty. A ještě si můžete buď cestou na Pag, či
lépe cestou zpět, udělat výlet na Plitvická jezera.
Doporučení pro cestování:
1. Naplánujte si trasu na internetu. Klikněte si např. na tento odkaz
http://www.mapy.cz/#x=130514944@y=134971392@z=5@mm=ZP. Tam zadejte do
vyhledávače trasy vaše město a cílové město Pag, pokud chcete jet trajektem.
Pokud chcete jet přes mosty, tak zadejte cílové město Posedarje. Z Posedarje na Pag pak
pojedete podle výše uvedeného popisu. Pokud nemáte GPS, doporučujeme Vám, abyste
si vytiskli itinerář, který vám tento vyhledávač vygeneruje a vzali si ho s sebou.
2. Doporučujeme vyjet z Česka/Slovenska tak, abyste byli na místě mezi 14:00-22:00 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.
Ceny pohonných hmot: https://www.chorvatsko.cz/aktual/phm_slovin.html
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 za koruny.
Mýtné v Chorvatsku můžete platit buďto platební kartou, nebo hotově v Kunách či Eurech.
Pokud byste se chtěli vyhnout výdajům za dálniční známku ve Slovinsku, tak můžete jet
úsek 60 km i mimo dálnici, nebo jet přes Maďarsko. Aktuální ceny dálničních poplatků viz
weby http://www.dalnicni-znamky.com/, http://www.chorvatsko.cz/moto/poplatky.html.
Přeji šťastnou cestu a krásné počasí.
Za MESITES: Kateřina Dohnalová
kata.mesites@seznam.cz, www.mesites.cz,
V případě potřeby volejte: +385 91 12 354 24

