Díl 5. Faaker See - Omišalj (ostrov Krk): do
Chorvatska k moři
22.06.2021
úterý 22. června 2021 10.00 hod.
V úterý dopoledne vyrážíme od Faaker See do Chorvatska. Jako první cíl jsme si určili pětihvězdičkový
kemping v Omišalji na ostrově Krk. Podle Googlu je to asi 230 km, odpoledne kolem druhé bychom tam
chtěli být. Takovou cestu k moři bychom rádi měli i od nás ;-)
V Rakousku tankujeme do plna za 1,15 EUR za litr nafty. Ve Slovinsku není cena o mnoho vyšší, ale
v Chorvatsku si už připlatíte v přepočtu více než 6 Kč na litr. Zároveň kupujeme slovinskou dálniční
známku na 7 dnů za 15 EUR (ano, je to ta "slavná" známka, co v běžném týdenním režimu - např. sobota
až sobota - jedna nestačí).
Úsekové mýto za Karawankentunnel mezi Rakouskem a Slovinskem máme opět zaplacené na webu
ASFINAGu (7,60 EUR). Za tunelem byla už vloni zřízená hraniční budka slovinských policistů, je však
neobsazená, a tak volně projíždíme do Slovinska. Pozdně dopolední provoz v celém Slovinsku je řídký,
plynule projíždíme až na výjezd z dálnice Postojna na silnici směr Ilirska Bistrica. Tato silnice je snad jediná
na celé trase v trochu horším (ne však kritickém) stavu.
Přijíždíme na volnou slovinskochorvatskou celnici, dokument Enter Croatia, který jsme vyplnili, nemůžeme
ukázat, protože jsme jej "chytře" uložili do cloudu a na hraničním přechodu není internetový signál. Po
oznámení chorvatské policistce, že formulář máme kdesi v cloudu, jej dále nevyžaduje a pouští nás do
Chorvatska.
Dále pokračujeme po krátké dálnici do Rijeky (mýto 15 HRK), objíždíme Rijeku po obchvatu kvality dálnice
a přijíždíme na Krčki most, který se od loňska neplatí již ani ve směru na Krk. Snad kilometr za mostem
jsme v cíli, sjíždíme doprava k moři do Camping Omišalj.
A o kempu Omišalj zase příště!

Data k cestě Faaker See - Omišalj:
ujetá vzdálenost 230 km
čistý čas jízdy 3,5 hod.
průměrná rychlost 66 km/h
průměrná spotřeba 8,9 l nafty na 100 km
mýto Karawankentunnel, slovinská dálniční známka a mýto v Chorvatsku (přepočteno na Kč) 630 Kč
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