Utazás Rab-szigetre
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A2
Graz irányába
Graz West (nyugat) csomópont
Szlovénia/Maribor irányába
Spielfeld határátkelő
Tovább
Maribor irányába
Vám fizetési hely: autópályadíj, kb. 500 m után vége az autópályának
Maribor
Horvátország – Zágráb irányába
60 km a Horvátország Macelj határátkelőig
Tovább
Zágráb irányába
Vám fizetési hely: kb. € 4 vagy 23 Kuna autópályadíj
Horvátországban az autópályán a bejáratnál kell a jegyet húzni és az autópálya
elhagyásakor kell fizetni. A vámfizetési helyeken személyzet dolgozik – nincs
automata. Figyelem: egyes kijáratoknál csak hitelkártyával lehet fizetni.
Zagráb Jug csomópontnál
Karlovac/Rijeka/Split irányába
Bosiljevoban
Senj/Split irányába
ZUTA LOKVA kijáratnál az autópályát elhagyni
Vám fizetési díj: kb. € 10 vagy 53 Kuna
Tovább
Senj irányába
Senj előtt balra kanyarodni
40 km utána jobbra a komphoz kanyarodni
Rab-szigetre megérkezni, mindig egyenesen (csak a főútvonalat követni) – kb. 5 kmrel Rab városa után a bal oldalon taláható egy kórház. 200m-rel a kórház után
következik egy erős emelkedő. Az emelkedő legmagasabb pontján balra egy nagyon
keskeny útra kanyarodni (egy tábla Apartment 299-312 látható a falon), az utána
következő utcán balra kanyarodni
Megérkezés a célba: Kampor 311 – ZAJSEK (első ház a jobb oldalon)

Útiköltség
■ Szlovéniában az autópályadíj kb. € 1
■ Horvátországban a határ és Zágráb között az autópályadíj € 3
■ Zágráb – Zuta Lokva autópályadíj kb. € 10
■ Rab-szigetre a kompjárat költségei az autó hosszától függ. A legjobb, ha egyszerre
megveszik a jegyet visszaútra is. 4 m-nél hosszabb autó esetén az ár mindkét irányba
kb. € 25 (90 Kuna alkalmanként). A sofőr nem fizet. Minden további személy kb. € 1,5
(10 Kuna) alkalmanként. Kérjük, jegy vásárlása esetén mindenképp a sofőr nélkül
adják meg az utasok számát, különben a jegyet extrán felszámoják!
További információ: http://www.rapska-plovidba.hr
■ Ezeket a költségeket euróban is kifizetheti. A legjobb, ha a komp költségeit Kunában is
átszámolja (valószínű, nem a legjobb árfolyamot fogják Önnek felszámolni). Pénzt a
horvát határon (Macelj) tudnak váltani.

Tankolás
Horvátországban nem sokkal olcsóbb a benzin, mint Ausztriábabn. A horvát autópályán a
benzinkútak éjjel-nappal nyitva vannak.
Utazási idő
Hétvégenként gyakori a dugó a határátkelőhelyeken, Mariboron keresztül a vám fizetési
helyeken és a kompokon is. Ha szombaton utazik, megeshet, hogy néhány órát a
dugóban kell állnia. Ezért ajánljuk Önnek, hogy inkább este induljanak el, ill ne péntek éjjel
vagy szombat nappal. Az átlagos útidő Jablanac-ig kb. 6 óra. Normális esetben az első
komp reggel 5-kor indul, az utolsó pedig 24 órakor. Júliusban az első komp 4 órakor, az
utolsó 23 órakor. Ha sok autó vár, akár már korábban is, ill. tovább. Szombat kivételével
ritkán van dugó.
Tipp: Ajánljuk a kötelező biztosítást az utazás idejére.
Sebességkorlátozás
Autópálya 130 km/h
Városon kívül 80 km/h
Városon belül 50 km/h
Megengedett alkoholfogyasztás: 0,0%o
Okmányok
■ Érvényes útlevél
■ Nagyon fontos: autóhoz zöldkártya (normális esetben ezt 5 percen belül kiállítja a
biztosító)
Horvát baleseti segítség (HAK): (00385) 01 46 40 800
Címek
Osztrák nagykövetség Zágrábban: Tel: + 385 1 427 350
Magyar nagykövetség Zágrábban (ungarische Botschaft in Zagreb): Tel: 00-385-1-489-0900
Horvát Turisztikai Szövetség Bécsben: Tel: +43 1 585 38 84
Tipp: amit érdemes/szükséges elvinni:
■ Betegkártya
■ gyógyszerek
■ Csónakhoz jogosítvány
■ Kontaktlencsetároló – tisztítószer
■ Mobiltelefon töltő
■ Esetleg élelmiszert is vihetnek, úgymint só, cukor, olaj, ecet, liszt, tészta, üdítő italok,
ásványvíz, kávéfilter, kávé

Jó utat kívánunk!
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