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Zpráva pro členy Adria Direct Clubu (CK Adria Sun) 
 

  

 
 

 

 

Vážená paní, vážený pane,  

 

čas letních dovolených se nezadržitelně blíží, a proto jsme se rozhodli toto 

aktuální sdělení věnovat tématice cesty do Chorvatska, příp. Černé Hory. 

Ti z vás, kteří již do Chorvatska cestovali, vědí, že variant, jak se do Chorvatska 

dostat je několik. Otázkou zůstává, zda dáváte přednost rychle zvládnuté cestě 

nebo úspoře financí. Zvolená trasa také závisí na výchozím bodu v ČR. 

 

Nejčastěji využívané trasy do Chorvatska (Černé Hory): 

 

1) Nejoblíbenější trasa přes Rakousko a Slovinsko - převážně po dálnicích 

přes Brno – Mikulov – Vídeň – Graz – Maribor – Zagreb a dále po dálnici, takřka 

až do cílové destinace. Doporučenou trasu, která je nejrychlejší , můžete 

zhlédnout na odkaze ZDE (jako výchozí bod jsme pro ukázku zvolili Brno a 

cílovou destinací jsou Tučepi na Makarské riviéře). 

2) Trasa přes Slovensko a Maďarsko - ideální pro hlavní sezónu, jelikož se 

vyhnete páteční/sobotní zácpě ve Slovinsku. Trasa vede po dálnici i okresních 

silnicích přes města Bratislava - Csorna - Lendava - Varaždin – Zagreb a dále 

po dálnici až do cílové destinace. Nejkratší trasu přes Maďarsko můžete 

zhlédnout na odkaze ZDE (výchozím bodem je opět Brno a cílovou destinací 

Tučepi). 

3) Nejkratší trasa z jižních Čech – přes Linz, Liezen, Graz, Maribor, Zagreb 

a dále opět po dálnici až k cílovým destinacím. Doporučenou trasu můžete 

zhlédnout na odkaze ZDE (jako výchozí bod jsme zde zvolili České Budějovice, 

cílovou destinací jsou opět Tučepi). 

 

Chceme-li se rychle dostat do cílových destinací, je třeba na všech zmíněných 

trasách počítat s poplatky za dálnice, ať už v Rakousku, Slovensku, Maďarsku, 

ale také v Chorvatsku. Slovinskou dálnici (s úsporou 30 EUR) je možné 

s minimální časovou ztrátou nahradit cestou po okresních cestách. Na našem 

webu najdete doporučenou „objízdnou“ trasu ve Slovinsku. 

https://www.google.cz/maps/dir/Brno/Tu%C4%8Depi,+Chorvatsko/@46.2102927,16.4796976,6.83z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4712943ac03f5111:0x400af0f6614b1b0!2m2!1d16.6068371!2d49.1950602!1m5!1m1!1s0x134aefd66b2469cb:0x9b4d62224bd823a7!2m2!1d17.0585604!2d43.2652508?hl=cs
https://www.google.cz/maps/dir/Brno/Bratislava,+Slovensko/Mosonmagyar%C3%B3v%C3%A1r,+Ma%C4%8Farsko/Csorna,+Ma%C4%8Farsko/Szombathely,+Ma%C4%8Farsko/K%C3%B6rmend,+Ma%C4%8Farsko/Lendava,+Slovinsko/Vara%C5%BEd%C3%ADn,+Chorvatsko/Tu%C4%8Depi,+Chorvatsko/@46.2728142,14.8052741,7z/am=t/data=!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x4712943ac03f5111:0x400af0f6614b1b0!2m2!1d16.6068371!2d49.1950602!1m5!1m1!1s0x476c89360aca6197:0x631f9b82fd884368!2m2!1d17.1077477!2d48.1485965!1m5!1m1!1s0x476b881634aedb0d:0x400c4290c1e1790!2m2!1d17.2689169!2d47.8681469!1m5!1m1!1s0x476bf121a2ca2db1:0xd07b25bb670fc899!2m2!1d17.2462444!2d47.6103234!1m5!1m1!1s0x476eb84819ea8a61:0x400c4290c1e1260!2m2!1d16.6218441!2d47.2306851!1m5!1m1!1s0x476ed1c241ea6055:0x4f63e510724bbcd1!2m2!1d16.5957667!2d47.014104!1m5!1m1!1s0x476f4a9cd7dfe7b3:0xa2381d8c9b1b0bca!2m2!1d16.453063!2d46.5644783!1m5!1m1!1s0x4768aacffc31037d:0xdbfa9eea855fd6d9!2m2!1d16.3366066!2d46.305746!1m5!1m1!1s0x134aefd66b2469cb:0x9b4d62224bd823a7!2m2!1d17.0585604!2d43.2652508!3e0?hl=cs
https://www.google.cz/maps/dir/%C4%8Cesk%C3%A9+Bud%C4%9Bjovice/Tu%C4%8Depi,+Chorvatsko/@46.1225424,12.7760164,7z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47734fb43a5f629b:0x400af0f6614de80!2m2!1d14.480255!2d48.9756578!1m5!1m1!1s0x134aefd66b2469cb:0x9b4d62224bd823a7!2m2!1d17.0585604!2d43.2652508
http://www.adria-chorvatsko.cz/jak-se-vyhnout-slovinske-dalnici/


 
 

 
Je-li prioritou úspora financí 

vynaložených za poplatky na dálnici, 

doporučujeme v Chorvatsku cestu 

přes Plitvická jezera. Tedy dálnici 

opustit již u Karlovace směrem 

na Slunj a Plitvická jezera, odkud 

můžete dále pokračovat po okresních 

cestách. Cestu přes Plitvice můžete 

navíc využít k přestávce a prohlídce 

tohoto jedinečného národního parku, 

případně zde přenocovat na některé 

z našich nabízených ubytovacích 

kapacit. 

 

 
 

  

Každý člen Adria Direct Clubu, který s námi letos vyrazí do Chorvatska nebo 

Černé Hory, se může těšit na dárek v podobě mapy Chorvatska, příp. Černé 

Hory, která se na cestě jistě bude hodit. 

A jak jsme avizovali již dříve, další dárek obdrží členové Adria Direct Clubu 

prostřednictvím delegáta v cílové destinaci. 

 

Sebemenší poznámky nebo nápady, které máte v hlavě, jsou pro nás důležité. 

Nenechávejte si je, prosím, pro sebe a napište nám. 

 

Děkuji a přeji příjemný den  

Jitka Wohlgemuthová, produktová manažerka CK Adria Sun 

 

 

 

 

 

  
 

 

Adria Sun, s.r.o.  

Brno-město, Kobližná 47/19, PSČ 602 00  

tel.: +420 777 224 446;  

@: club@adriasun.cz, adriasun@adriasun.cz  

  

   

      

   
 

 

mailto:club@adriasun.cz
mailto:adriasun@adriasun.cz
http://www.adria-chorvatsko.cz/?utm_source=nwl&utm_medium=email&utm_campaign=actdbFeb2016

