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SŁOWENIA – ODLUDNE MIEJSCA 
I POTĘGA PRZYRODY
Słowenia jest krajem w dziewięćdziesięciu procentach 
górzystym i w siedemdziesięciu procentach 
zalesionym. To gwarantuje oszałamiające widoki, 
które otwierają się przed podróżującymi samochodem 
za każdym zakrętem. Gęsta sieć doskonale 
wyposażonych kempingów to dodatkowy atut 
podróżowania po tym pięknym kraju. Jedź w podróż 
kamperem przez Europę i odkryj Słowenię!

PRAKTYCZNE 
PORADY
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AUTOSTRADY KOSZTUJĄ 
Po drodze czekają opłaty:
 w Czechach – od 2021 roku obowiązują wyłącznie e-winiety, koszt 10-dniowej to 310 CZK (ok. 53 zł),
 w Austrii – mają tradycyjną formę naklejki na szybę oraz elektroniczną (e-winieta). Koszt 9,5 EUR 

  za 10 dni a kara za brak to wydatek o wartości 120 EUR,
 w Słowenii – tygodniowa winieta dla kampera kosztuje 15 EUR, funkcjonuje system naklejek 

  na przednią szybę a kara za brak winiety to od 300 do 800 EUR (czyli do ok. 3500 zł).

W Słowenii służby rygorystycznie egzekwują przestrzeganie przepisów drogowych. 
Wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są płatne.

ŚWIETNA BAZA KEMPINGOWA 
W Słowenii jest kilkaset kempingów dla kamperów i wciąż powstają kolejne. 
Są nowoczesne i dobrze zorganizowane. Dzielą się na 3 rodzaje, tj.:
 na krótki postój, bez udogodnień,
 turystyczne miejsca postojowe, czyli kempingi z udogodnieniami,
 kempingi profesjonalne, z pełną infrastrukturą, wygodne i często w pobliżu atrakcji. 

STREFY PARKOWANIA 
Parkowanie w mieście Piran kosztuje od 1,20 do 6 EUR za godzinę, 
zależnie od tego, gdzie jest usytuowane. W innych miastach ceny są 
podobne.
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KORONAWIRUS 
Polska znajduje się ponownie na słoweńskiej zielonej liście krajów bezpiecznych epidemiologicznie. 
Oznacza to, że wjazd obywateli RP do Słowenii odbywa się bez żadnych ograniczeń. Nie ma obowiązku 
kwarantanny i nie są wymagane testy na COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/slowenia/slowenia---informacje-dla-podrozujacych

POMOC MEDYCZNA 
Obywatele polscy mogą skorzystać z państwowej opieki medycznej, ale tylko po wyrobieniu karty EKUZ 
i w bardzo podstawowym zakresie. Dodatkowo za niektóre świadczenia medyczne oraz lekarstwa trzeba 
częściowo zapłacić (od 5% do 75% wartości). Wizyta w prywatnej przychodni u lekarza ogólnego 
kosztuje ok. 60-80 EUR. Warto więc zapewnić sobie komfort podróżowania i szeroką ochronę, jaką 
zapewnia Warta Travel.

OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI DLA KAMPERÓW
 50 km/h – teren zabudowany
 30 km/h – w strefach, w których obowiązuje 

  takie ograniczenie prędkości
 10 km/h – w strefach dla pieszych, w których mogą 

   poruszać się pojazdy
 90 km/h – teren niezabudowany
 130 km/h –  autostrady
 110 km/h – drogi ekspresowe

Źródło: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/slovenia/speed_limits_pl.htm



RÓŻNORODNOŚĆ WRAŻEŃ 
Na to na pewno możesz liczyć w Słowenii. Wykąp się w wielkim 
jeziorze Bled, przejedź się kolejką po kilkunastokilometrowej 
jaskini Kozjak i odpocznij w miasteczku Piran nad Adriatykiem.
Odwiedź piękne miejsca w Słowenii!
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BLED 
Malownicze olbrzymie jezioro położone wśród gór i lasów 
z wyspą po środku, na której wznosi się zabytkowy kościół. 
To magiczne miejsce przyciąga odwiedzających w weekendy, 
dlatego warto przyjechać tu w tygodniu.

Camping Bled
Kemping pięciogwiazdkowy tuż nad jeziorem.
Na terenie m.in.: elektryczność, sanitariaty, pralki 
i suszarki, wi-fi, sklep, piekarnia, plac zabaw 
i animacje dla dzieci, myjnia samochodowa, 
SPA, welness, restauracje, bary.2

Ochrona po użyciu alkoholu. Organizacja pomocy bezgotówkowo! Bezpłatna aplikacja do umawiania wizyt lekarskich 
za granicą: https://wartatravel.eap.pl/

PAMIĘTAJ O WARTA TRAVEL 
– ochrona dla podróżujących po świecie
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POSTOJNA
Miejscowość w południowo - zachodniej Słowenii, w której 
znajduje się największa jaskinia pokazowa w Europie. Jej labirynty 
ciągną się przez 24 km, zwiedza się ją również kolejką. Nieopodal 
znajduje się średniowieczny zamek jaskiniowy, którego korytarze 
połączone są z naturalnymi jaskiniami.

Camping Pivka Jama
Kemping jest oddalony o 4,6 km od słynnej jaskini 
Postojnej, w lesie pachnącym świerkami. 
Na terenie m.in.: sanitariaty, wi-fi, wypożyczalnia 
rowerów, plac zabaw, basen, dwa korty tenisowe, 
boisko do siatkówki plażowej i koszykówki. Goście 
mogą jeździć na rowerach do pobliskiej jaskini 
Postojna, a także do potężnego zamku Predjama, 
zbudowanego pod naturalnym 
łukiem skalnym.
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– ochrona dla podróżujących po świecie

Leczenie w razie zaostrzenia choroby 
przewlekłej, bez dodatkowej składki. 

Odpowiedzialność w razie nagłego zachorowania 
na COVID-19 już w podstawowym zakresie 
– pokrycie kosztów testów oraz izolatorium.

Bogaty pakiet usług assistance, w tym 
transport opłacany do wartości faktycznych kosztów

 – bez limitu.



Źródło danych: Opracowanie własne Warta na podstawie informacji ogólnodostępnych w Internecie M/A-WTK3/0621. Materiał wewnętrzny dla agenta. 
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PIRAN 
Średniowieczne miasto o śródziemnomorskim charakterze 
malowniczo położone na cyplu wysuniętym w Morze Adriatyckie. 
W architekturze widać wyraźne wpływy weneckie. Stąd można 
również popłynąć na jednodniową wycieczkę do Wenecji.

Camping Belvedere
Położony w parku krajobrazowym Strunjan 
z widokiem na morze. Na terenie m.in.: sanitariaty, 
pralki, suszarki, maszyny do lodu, łazienki 
dla niemowląt, SPA, restauracja.
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Odpowiedzialność w przypadku większości 
sportów bez dodatkowej opłaty, np. nurkowanie, 

windsurfing, kitesurfing czy jazda na skuterach 
wodnych.  

Bogaty pakiet usług assistance, w tym transport 
ubezpieczonego, opłacany do wartości faktycznych 

kosztów – bez limitu.

Odpowiedzialność w razie nagłego zachorowania 
na COVID-19 już w podstawowym zakresie 
– pokrycie kosztów testów oraz izolatorium.

PAMIĘTAJ O WARTA TRAVEL 
– ochrona dla podróżujących po świecie


