Indicaţii pentru concediu pe insula Rab în Croaţia
Traseul: Varianta cu punct de plecare din Maribor
-

-

-

din Maribor se pleacǎ în direcţia Croaţia – Zagreb; dupǎ cca 60 de Km se ajunge la
trecerea de frontierǎ Macelj
se pǎstreazǎ în continuare direcţia Zagreb; pentru porţiunea de autostradǎ se
plǎtesc aprox. 3 Euro taxǎ de drum
dupǎ terminarea autostrǎzii se ţine drumul drept şi dupǎ cca 10 Km, la intersecţia
de autostrǎzi cu numele “Zagreb Jug”, se ţine direcţia Karlovac / Rijeka / Split; aici
începe autostrada Zagreb – Karlovac
se rǎmâne pe autostradǎ şi se conduce în direcţia Senj / Split; pentru a ajunge la
Senj se coboarǎ de pe autostradǎ la ieşirea Zuta Lokva
în Senj se vireazǎ la stânga în direcţia Split
dupǎ cca 40 Km de-a lungul coastei se ajunge la Jablanac (viraj la dreapta) de
unde se ia feribotul pentru a ajunge pe insula Rab
ajunşi pe insulǎ se ţine drumul drept pânǎ la oraşul Rab (cca 10 Km); acolo
gǎsiţi indicator spre Kampor (distanţa - cca 7 Km);
Puncte de reper pe drumul spre Kampor: dupǎ aprox. 5 Km se vede un spital pe
partea stângǎ dupǎ care drumul merge la deal; dupǎ câteva sute de metri se
ajunge la destinaţie, Kampor 311: viraj la stânga spre apartamentele 299 – 312 pe
un drum îngust
Telefon în caz de panǎ la maşinǎ în Croaţia (HAK): (00385) 01 46 40 800

Costuri (pentru o singurǎ direcţie):
-

-

taxa de autostradǎ în Croaţia: aprox. 15 Euro
pentru feribot se plǎtesc aprox. 90 Kuna (aprox. 13 €) pentru o maşinǎ cu lungimea
pânǎ la 4 metri; pentru şofer nu se plǎteşte dar pentru fiecare persoanǎ insoţitioare
se plǎtesc 10 Kuna (cam 1,5 €)
punct de schimb valutar este la Macelj
pentru combustibilul auto preţurile sunt aproximativ aceleaşi cu cele din Austria.

Documente necesare:
-

paşaport valabil şi carte verde pentru maşinǎ
se recomandǎ şi o asigurare casco pentru durata cǎlǎtoriei
dovada de asigurare medicalǎ
carnet pentru condus barca (pentru cei care doresc sǎ închirieze şi sǎ conducǎ o
barcǎ)

Durata cǎlǎtoriei:
-

depinde de traseul ales pe teritoriul Ungariei
pe teritoriul Croaţiei dureazǎ între 3 şi 4 ore

-

în general la sfârşit de sǎptǎmânǎ este mai aglomerat şi se formeazǎ cozi care pot
dura şi câteva ore; de aceea este mai convenabil în general, sa cǎlǎtoriţi pe timp
de noapte iar feribotul circulǎ între orele 5:00 si 24:00.

Puncte de schimb valutar pe insulǎ:
-

în oraşul Rab sunt mai multe posibilitǎţi, atât puncte de schimb valutar cât şi bǎnci
sau poştǎ, cursul este însǎ diferit;
la nevoie se poate schimba şi în Kampor, cursul este însǎ mai slab ca în Rab
bani se pot ridica de la bancomate în oraşul Rab

Provizii:
-

Important!!! în Kampor existǎ un magazin mixt (mǎrfuri alimentare şi industriale) şi
un aprozar, cu preţuri la nivel de Austria
la latitudinea fiecǎruia se pot lua urmǎtoarele provizii: sare, zahǎr, ulei, oţet,
fǎinǎ, macaroane, sucuri, apǎ mineralǎ, etc.
obiecte de uz personal
eventual medicamente

De reţinut:
-

toleranţa de alcool pentru şoferi: 0,0.%
Viteza maximǎ pe autostradǎ: 130 Km/h
Viteza maximǎ pe strǎzi naţionale: 80 Km/h
Viteza maximǎ în localitate: 50 Km/h
în preţul cazǎrii este inclus un prosop de baie pe persoanǎ, veselǎ şi prosoape
pentru bucǎtǎrie

VǍ DORIM UN SEJUR PLǍCUT!

