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CHORWACJA – SŁOŃCE I DŹWIĘK CYKAD
Niezawodna pogoda, błękitne morze, starożytne miasta. 
Chorwacja to bardzo dobry kierunek na podróż kamperem. 
Prawie 90% tamtejszych kempingów usytuowanych jest wzdłuż 
wybrzeża lub na wyspach, pozostałe znajdują się w okolicy 
rzek lub jezior. 

Wybierz się w podróż kamperem przez Europę i odwiedź 
najciekawsze zakątki słonecznej Chorwacji. 

PRAKTYCZNE 
PORADY

 SPRAWDŹ  SPRAWDŹ

TU WARTO 
SIĘ ZATRZYMAĆ



    KAMPEREM PRZEZ CHORWACJĘ – PRAKTYCZNE PORADY

KORONAWIRUS 
Do 31 maja 2021 przy wjeździe do kraju jest obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR 
na SARS-CoV-2 nie starszego niż 48 godzin lub szybkiego testu antygenowego. 
Aktualne informacje dostępne na stronie www.gov.pl 

POMOC MEDYCZNA 
Koszt prywatnej, standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 30-40 EUR, a pobytu w szpitalu 
ok. 65 EUR na dobę (bez kosztów ewentualnej operacji oraz leków). Warto wykupić więc dodatkowe 
ubezpieczenie podróżne na wypadek choroby i od następstw nieszczęśliwych wypadków 
– WARTA TRAVEL. Nie kosztuje dużo, a może być bardzo przydatne. 

OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI DLA KAMPERÓW
Standardowe ograniczenia prędkości (o ile znaki drogowe 
nie dopuszczają inaczej):
 50 km/h – teren zabudowany
 90 km/h – teren niezabudowany
 130 km/h – autostrady/drogi ekspresowe

UWAGA: brawurowa jazda, która zagraża życiu lub zdrowiu, 
jest traktowana jako przestępstwo i grozi karą pozbawienia wolności 
do 3 lat!

Źródło: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/croatia/speed_limits_pl.htm 
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AUTOSTRADY KOSZTUJĄ 
Opłaty za przejazdy w Chorwacji są bardzo podobne do tych w Polsce – 
średnio 27 groszy za 1 km płatnej autostrady. Od 15 czerwca do 15 września 
cena za przejazd autostradami jest podwyższona o 10 proc. 

Po drodze czekają opłaty: 
 w Czechach – od 2021 roku obowiązują wyłącznie e-winiety, koszt 10-dniowej to 310 CZK (ok. 53 zł),
  w Austrii – w tym kraju mają tradycyjną formę naklejki na szybę oraz elektroniczną – e-winieta. 
Koszt 9,5 EUR za 10 dni. Kara za brak – 120 EUR,
  w Słowenii – tygodniowa winieta kosztuje 15 EUR, funkcjonuje system oparty o tradycyjną formę naklejki, 
kara za brak winiety to od 300 do 800 EUR (czyli do ok. 3500 zł).

UWAŻAJ GDZIE PARKUJESZ 
W Chorwacji można zatrzymać się kamperem jedynie na terenie zarejestrowanych kempingów. 

UWAGA: biwakowanie poza kempingami w Chorwacji jest zabronione i podlega karze. 
Nie można zatrzymać się na noc np. na zwykłym parkingu.

STREFY PARKOWANIA 
W Chorwacji miejsca do parkowania podzielone są na strefy, z której każda 
położona jest w innej odległości od zabytków i ma inną cenę.
 
Strefy od najdroższej do najtańszej: niebieska, żółta, fioletowa i zielona. 
Dubrownik – najwyższa cena za parking w niebieskiej strefie to 75 kun/h. 
Zadar – od 6 do 2 kun/h (1 kuna = ok 0,13 EUR). 

Koszt parkowania uzależniony jest od daty (w wysokim sezonie ceny parkingu 
są wyższe). Należy zawsze uważnie parkować, bo służby działają tam bardzo 
sprawnie, a odholowanie jest kosztowne. Dobrym rozwiązaniem jest więc 
pozostawienie kampera na kempingu i dotarcie do miasta transportem 
publicznym.
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ZABYTKI, PLAŻA, SŁOŃCE
Chorwacja to wiele ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. 
Znajdą tu coś dla siebie miłośnicy zabytków, ale też fani 
odpoczynku na plaży. 

Zapraszamy do Zadaru, Splitu oraz Dubrownika. 
Każde z miast ma swój klimat i urok. 
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ZADAR

SPLIT

DUBROWNIK



ZADAR
Miasto z dużą liczbą wyjątkowych zabytków, atrakcji 
i miejsc, dla których warto poświęcić kilka dni pobytu 
w Chorwacji. Serce tego miejsca to Stare Miasto, które podczas 
II wojny światowej zostało w znacznej części zniszczone. 
Obecnie jest jedną z piękniejszych chorwackich starówek 
z zabytkowymi kościołami i pięknymi uliczkami. 

Falkensteiner Premium Camping Zadar
Rajski kemping z nowymi domkami typu Glamping 
i parcelami. Na terenie m.in.: łazienki dla rodzin 
z dziećmi, pralnia, suszarnia, wi-fi, basen, sklep, 
restauracja, wypożyczalnia skuterów i rowerów, 
transport publiczny w pobliżu, który ułatwi dotarcie 
do miejsc wartych zobaczenia w okolicy.
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Odpowiedzialność w przypadku amatorskiego 
uprawiania sportów, np. nurkowania, 

windsurfingu, kitesurfingu czy jazdy 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.

1
PAMIĘTAJ O WARTA TRAVEL 

– ochrona dla podróżujących po świecie
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SPLIT 
To portowe miasto słynie przede wszystkim ze starożytnego 
Pałacu Dioklecjana. Wraz ze starówką został wpisany  
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 
UNESCO. 
W ostatnich latach pałac przyciąga przede wszystkim fanów 
serialu „Gra o Tron”. Kilka scen kręconych było właśnie 
na jego terenie. 

Camping Stobreč Split
Uroczy kemping na obrzeżach Splitu z dwoma 
prywatnymi plażami u ujścia rzeki Zrnovnica.
Na terenie m.in.: węzeł sanitarny, wi-fi, basen, 
restauracja, bar, sklep, zajęcia fitness, spa.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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DUBROWNIK
Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
„Perła Adriatyku” zachwycająca niezwykłą architekturą 
i malowniczym położeniem. Najważniejsze zabytki położone 
są na terenie niewielkiej starówki i do wszystkich z nich 
bez większego trudu można dotrzeć pieszo.

Camping Dubrownik Solitudo 
Jest jedynym miejscem kempingowym w samym 
Dubrowniku z nowoczesną infrastrukturą dla kamperów 
i przyczep oraz bardzo dobrze wyposażonymi domkami 
mobilnymi. Od starówki dzieli kemping zaledwie 
10 minut drogi samochodem. 3

PAMIĘTAJ O WARTA TRAVEL 
– 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-WTK2/0521. Materiał wewnętrzny dla agenta. 
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