
Itinerář cesty Olomouc – Pakoštane 

Začátek: Olomouc 

Směr Bratislava nutná dálniční známka 10 dní (možno koupit přes internet (https://eznamka.sk/sk/) nebo na 

přejezdu hranic na D2 – dražší o poplatek. 

Maďarsko přechod Rusovce -Rajka další dálniční známka Maďarsko – opět lze přes internet (nutná registrace 

vozidla na https://ematrica.nemzetiutdij.hu/ nebo  koupit na maďarské straně Rajka bez poplatku (Slováci si účtují 

poplatek). Při koupi předkládáte MTP. 

Z D2 pokračujete na M1, na sjezd 160 (u Mosonmagyarovar) pokračujete vpravo na  Jánossomorja, 

Csorna (silnice 86) Na nájezdu 140) jedete vpravo na E65 směr Szombathely. U tohoto města stále 

pokračujete na E65 (86)  za obec Kisunyom. Zde odbočíte vlevo na Sorokpolány  (cesta 8442). V obci po 

silnici 8704 (hlavní) na Vásvár. V obci  Rábáhídvég najedete na E65 (8), před Vásvárem odbočíte vpravo na 74, 

pokračujete přes Vásvár na Zalaegerszeg (stále po 74 dále E65) směr na Nagykanisza. Před tímto městem 

najedete nájezdem 211 na dálnici M7 (E71) doprava na Slovinsko, Chorvatsko. U nájezdu 232 jedete stále po M7!!! 

a připravte si doklady, budete u přechodu Letenye, Goričan. Tato cesta umožňuje zastávky na benzinových 

pumpách příp. v obchodních centrech. 

Cesta je volena takto, abyste omylem nezajeli do Slovinska (další poplatky). 

V Chorvatsku platíte na Cestarine - Naplatne postaje (nejprve vyzvednete lístek, na základě kterého na další bráně, 

když opouštíte placený úsek, zaplatíte – lze platební kartou, kurz je dle Vaší banky v Česku). Jedete po A4 směr 

Zagreb. Zde přejedete na A3 (nájezd 12) (jedete stále rovně). U nájezdu 4 jedete na A1 Lučko, Rijeka, Split, 

Karlovac, …  Po A1 pokračujete až na sjezd 19 Benkovac. Sjedete z dálnice, jedete vlevo,dále vpravo  na 

Miranje, Vranu, Pakoštane. V Pakoštane za podjezdem odbočte vlevo, po nájezdu na D8 proti benz. pumpě 

jeďte vpravo, Dodržujte 50 km/hod. často zde měří a u pumpy je radar!!! Na výjezdu z Pakoštane odbočte vpravo. 

Po sjezdu na ulici Kardinala Alojzija Stepinca  zahnete vpravo kolem hřbitova a po cca 100 m budete v cíli u Vily 

Neda. 

Doba jízdy bez přerušení cca 9,5 hod. 

 

Podklad pro přechod chorvatské hranice je na této adrese, vyplňuje řidič za všechny pasažéry v autě, posílá se 

internetem, pro jistotu si udělejte kopii. Volitelně je v češtině. Všichni budete ubytováni na stejné adrese! 

https://entercroatia.mup.hr/Edit 

Pro ubytovací zařízení: 

Typ ubytování: Turistické zařízení 

Název ubytování : Vila Neda 

Místo ubytování: Pakoštane 232 11 

Adresa ubytování: Kardinala Alojzija Stepinca 28 

Pobyt od: zadejte pobyt v Chorvatsku  Pobyt do: zadejte den ukončení pobytu v Chorvatsku 

Nezapomeňte zaškrtnout souhlas na konci stránky, zkontrolovat a poslat. 

 

Za Paprsek: Alexander Fomiczew 

https://eznamka.sk/sk/
https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
https://entercroatia.mup.hr/Edit
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Dojezd v Pakoštane k Vile Neda 


