Díl 11. Lopar - trajekt na pevninu - Bled: do
Slovinska - podhůří Julských Alp
28.06.2021
pondělí 28. června 2021 11.30 hod.
V pondělí dopoledne odjíždíme nejen z ostrova Rab, ale také z Chorvatska. Hledáme další "tranzitní"
kempy na delších trasách, které nám i vám zpříjemní cesty zejména do Chorvatska. Nicméně vzhledem
k tomu, že článek píšeme s několikadenním zpožděním, již víme, že toto nebude tip jen na "tranzit". Bled
a Julské Alpy obecně stojí za to, aby byly samy o sobě cílem vaší cesty ;-)
Prvních asi 30 km jsme jeli po už známé hlavní silnici vedoucí po délce ostrova Rab do přístavu Mišnjak na
jihu ostrova. Z Mišnjaku vás krátký trajekt během asi čtvrthodiny dopraví na pevninu, do přístavu Stinica.
Trajekt jako jeden z mála v Chorvatsku neprovozuje Jadrolinija, nýbrž společnost Rapska plovidba. Lístky
na trajekt lze rychle koupit přímo na příjezdu do přístavu, možnost koupit je online jsme nenašli. Další
informace k trajektu najdete níže pod článkem.
Po vylodění z trajektu pokračujeme do kopce k jadranské magistrále, na ní se dáváme směrem na sever
k Rijece. Cestou je jen několik obcí a menších měst, rozhodně se sem nevydávajte s téměř prádnou nádrží!
Cesta podél pobřeží nás dovede na obchvat Rijeky, dále jedeme krátkou dálnicí směr Slovinsko na hraniční
přechod Rupa (mýto 15 HRK).
Na hraničním přechodu Rupa jsme čekali asi deset minut, kontrola spočívala v prohlédnutí občanských
průkazů. Bez jakýchkoli dotazů, bez kontroly jakýchkoli certiﬁkátů týkajících se covidu.
Po dalších asi 30 km přijíždíme na dálnici vedoucí do Lublaně, na obchvatu města pokračujeme směrem na
Villach, tedy na Rakousko. Výjezd, který použijeme, se jmenuje Lesce / Bled. Dálniční známku pro
Slovinsko jsme nemuseli znovu kupovat, poslední den nám platí známka z úterý, kdy jsme jeli z Rakouska
do Chorvatska.
V půl šesté přijíždíme do River Campingu v Bledu. O tomto pěkném kempu v krásném prostředí zase
příště!

Trajekt společnosti Rapska plovidba Mišnjak (Rab) - Stinica (pevnina):
cena za obytný vůz do 7 m délky 210 HRK, nad 7 m délky 250 HRK
cena za osobu 17 HRK
v současné době pluje podle plavebního řádu přes den každých 60 minut tam a zpět, reálně nejméně 2x
častěji
doba plavby 15 - 20 minut

Data k cestě Lopar - Bled:
ujetá vzdálenost 295 km
čistý čas jízdy 4 hod. 20 min.

průměrná rychlost 68 km/h
průměrná spotřeba 9,0 l nafty na 100 km
mýto v Chorvatsku (přepočteno na Kč) 50 Kč, dálniční známka pro Slovinsko platí ještě z cesty tam
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