Díl 8. Omišalj - trajekt na Rab - Lopar:
trajektem na další ostrov
25.06.2021
pátek 25. června 2021 10.00 hod.
V pátek ráno jsme vyjeli na další místo našeho testovacího tripu, směr ostrov Rab. Vybrali jsme cestu
delším z trajektů, které na Rab jezdí, a to z přístavu Valbiska na Krku. Kratším trajektem spojujícím Rab
s pevninou pojedeme později zpátky. Trajekt z Krku ušetří nějakých 100 km po souši, které by na jadranské
magistrále trvalo ujet asi dvě hodiny.
Z Omišalje do přístavu Valbiska je to asi 25 km. Už 2 km před přístavem byla silnice ucpaná automobily,
které čekaly z velké části na druhý z trajektů, které z Valbiske jezdí, a to na ostrov Cres. Říkali jsme si, že
za hodinu, kterou máme do odjezdu trajektu, který jsme si objednali a zaplatili na webu společnosti
Jadrolinija, se dolů do přístavu nedostaneme. Nicméně obavy byly zbytečné, trajektů na Cres jezdí dostatek
a fronta se poměrně rychle zkracuje. Nakonec jsme v přístavu byli půl hodiny před odjezdem "našeho"
trajektu. Trajekt z Krku na Rab jezdí v sezóně čtyřikrát denně, kdyby nám ujel, čekali bychom další
asi 4 hodiny.
Nalodění vozidel je pro Chorvaty rutinní záležitost, za deset minut jsou všechna přepravovaná auta a jejich
posádky na trajektu. Plavba trvá asi hodinu a čtvrt, kanálem mezi Krkem a Cresem, pořád je co sledovat scenérie chorvatských ostrovů se jen tak neokoukají ;-)
Vylodění v Loparu na Rabu bylo otázkou chvilky a my jsme měli jen něco přes 2 kilometry do vybraného
kempu San Marino přímo v Loparu. Proč do tohoto kempu? Chtěli jsme poznat jednu z malá skutečně
písečných pláží na Jadranu! A o tom zase příště.

Trajekt společnosti Jadrolinija Valbiska (Krk) - Lopar (Rab):
cena za obytný vůz do 7 m délky 425 HRK, nad 7 m délky 556 HRK
cena za osobu 37 HRK
v současné době pluje 4x denně tam a zpět
doba plavby asi 75 minut

Galerie

