33 tipů
jak si užít dovolenou v
Chorvatsku a ušetřit

Rychlý cestovatelský průvodce
top destinace, rady na cestu,
kam zamířit, jak ušetřit,
čemu se vyhnout

www.UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz

Země tisíce ostrovů
Azurová voda, úžasné hory a bohatá historie. Chorvatsko
je ideálním místem pro letní dovolenou. Najdete zde přes
1100 ostrovů a tisíce míst na koupání.
Každý rok proudí do země více a více turistů z Evropy a
celého světa. Chorvatsko bylo vyhlášeno jako nejrychleji
rostoucí turistická destinace.
Velkou výhodou je, že se v létě roku 2013 stalo Chorvatsko
členem EU, takže cestování do Chorvatska je mnohem
jednodušší.
Můžete tak objevovat všechny krásy jako jsou národní
parky, pěstovat adrenalinové sporty nebo objevovat
starodávná města (Dubrovník).
Kromě úžasné přírody na vás dýchne dávná i nedávná chorvatská
historie. Ta nebyla vždy úplně jednoduchá. Poslední občanská válka,
která proběhla v letech 1991 – 1995 rozdělila bývalou Jugoslávii a
nenechala v zemi kámen na kameni.
Chorvaté ale udělali pořádný kus práce a dnes má Chorvatsko opět novou
identitu. Turistika zde je bezpečná a na vysoké evropské úrovni.
Obrovské investice proudily zejména do infrastruktury a byla
zmodernizována síť dálnic. Takže dostat se na jih už není noční můra, jak
tomu bylo v minulosti, ale je otázkou pár hodin.
Turistika v Chorvatsku má dlouhou historii. Češi objevili chorvatskou
Bašku pro turistiku již v roce 1909. Po občanské válce byli první
zahraniční turisté, kteří se tam vrátili.
Dříve jsme si apartmány pronajímali, dnešní trend je si ho koupit a
využívat k letní dovolené.
Již dávno nejsme bráni jako národ paštikářů a Češi jsou vítaní zákazníci
v kempech, apartmánech i čtyřhvězdičkových hotelech.
Do Chorvatska se každý rok vydává přes milion českých turistů, a to ať již
po vlastní ose nebo s cestovní kanceláří.

Exotická dovolená, kterou budete milovat
Chorvatsko milují lidé, kteří se jen tak válí u moře, ale úžasné možnosti
nabízí i outdoorovým nadšencům.
Na moři i vnitrozemských řekách můžete zkusit sporty, které jste třeba
nikdy nezkusili jako rafting, mořské kajaky, jízdu na horských kolech,
scuba diving nebo lezení po skalách.
Chorvatsko má dost pokladů pro každého. Pro lidi, kteří milují historii a
kulturu, bude nejlepší výlet do Záhřebu, Dubrovniku nebo Splitu.
V Zadaru můžete obdivovat staré monumentu z římských dob.

#1 Zkontrolujte platnost vašeho pojištění
Dovolená se Vám může docela prodražit, pokud nemyslíte na nejhorší.
Nebezpečí vás nemusí potkat jenom na cestách autem. Hodně úrazů bývá
i při samotném koupání. Žraloků se však bát opravdu nemusíte :-)
Jsou známy úrazy od motorových člunů i při potápění.
Platit za všechny náklady v nemocnici může být zničují a jedna dovolená
vás může zničit na celý život. Proto si zkontrolujte kartičku pojištěnce
všech osob. I přesto, že máte evropskou kartičku, nemusí pokrývat vše.
Při přechodném pobytu máte jako pojištěnci největších zdravotních
pojišťoven právo na tzv. „nezbytnou péči, která odpovídá plánová délce
pobytu“. Většinou jde o péči, která vám bude poskytnuta ve smluvních
zdravotních střediscích.

I VZP doporučuje na svých stránkám všem
pojištěnců se připojistit komerčním pojištěním.
Zdravotní ošetření, které pokrývá Evropský
průkaz zdravotního pojištění nemusí stačit na
vše a vaše péče nemusí zůstat úplně bezplatná.

#2 Nekupujte drahou
navigaci. Ušetříte.
Dovolená s sebou přináší mnoho nečekaných
výdajů. Proto je zbytečné prodražovat
dovolenou o další zbytečné věci. Navigace typu
Tom Tom stojí zhruba kolem 3000 Kč. Proč
dávat peníze za něco, co můžete mít zadarmo?
Zkuste využít váš chytrý mobil. Většinou ho
použijete pouze cestou tam a zpět. Proto si
stáhněte některé navigace zdarma a ušetříte.
Nezapomeňte na nabíječku do auta. Mnohokrát
se mi stalo, že byl kabel krátký nebo jsem
potřeboval nabíjet navigaci a mobil.
Šikovná rozbočka do zásuvky se vám vyplatí
stejně jako pohodlný držák na mobil na sklo.
Před odjezdem se zkuste s navigací nanečisto projet a „vychytat mouchy“.
Vyhnete se stresu těsně před odjezdem a budete odjíždět s klidem. Není nic
horšího, než na hranicích zjistit, že nemáte aktuální mapy.
A ještě jedna rada – i přes všechny technologie se vám vždy bude hodit
alespoň jednoduchá papírová mapa. Tu uvezete.

#3 Stáhněte si chorvatský slovník zdarma!
V Chorvatsku se často dostanete do situací, kdy se budete potřebovat
domluvit. Nejde pouze o běžnou komunikaci v obchodech, kde se docela
lehce domluvíte česky i anglicky.

Můžete se dostat do situace, kdy budete
potřebovat přesná slovíčka.
Nekupujte drahé slovníky a využijte váš chytrý
telefon. Google Translate je aplikace zdarma,
která vám přeloží vše, co potřebujete.
Všechny slovíčka i fráze skvělá věc je, že si
můžete stáhnout chorvatštinu zdarma a
používat ji offline.
Takže nemusíte ani platit za připojení
k internetu. Stáhněte si aplikaci zdarma, ještě
než odjedete.
Je zde více než 80 jazyků ke stažení, takže
můžete volný čas u moře využít i ke studiu cizího jazyka.
Budete cestovat v pohodě a pokud se setkáte s problémem, například
s policejní kontrolou a budete potřebovat něco vysvětlit, tak vás nic
nezaskočí.
Podobně na cestách se nebudete muset bát zeptat, kde je nejbližší
benzínová pumpa nebo pekařství.

#4 Užijte si luxusní apartmány skoro zadarmo
Jestliže jste byli zvyklí jezdit do Chorvatska pouze pod stan a taškou paštik, už vás
to třeba nebaví a rádi byste zkusili něco jiného. Možná se zálibně díváte na luxusní
apartmány a představujete si, jaké to musí být užít si dovolenou v plném luxusu.
Dovolená v luxusním apartmánu vás překvapivě nemusí přijít vůbec draho.
Stačí se před dovolenou podívat na nabídky některých specializovaných serverů
jako je například UvCH.cz a naleznete zde akce ubytování v apartmánech.
Některé nabídky můžete také obejít a vyhledat si přímo apartmán a napsat tam
email.
Pokud víte, že nabízí akce, tak si takovou akci můžete vyjednat sami. Pozor na
kvalitu ubytování. Dnes je nejvíce hodnocení na serveru, který se jmenuje
Tripadvisor.

Bohužel většina informací je v angličtině, takže budete muset číst
anglicky, nebo použít nějaký translator. Lidé zde sdílí zkušenost a to jak
pozitivní, tak i negativní.
Budete vědět, co si dát pozor a jakým apartmánům se vyhnout.

#5 Informace o Chorvatsku z první ruky
Jestliže chcete získat hodně podrobných informací o destinaci, kam jedete,
doporučuji si před odjezdem vyhledat informace na chorvatsko.uvch.cz nebo na
tripadvisor.com
Jsou to nejobsáhlejší cestovatelské portály, které vám bude užitečné.
Najdete tam například hodnocení hotelů. Může se vám zdát, že daný hotel
splňuje všechny podmínky pro vaší ideální dovolenou.
Pak ale zjistíte, že pláž je 2 km daleko a že pokoje byly špinavé a zakouřené.
Tyto servery vás také perfektně zorientují v nejlepších místech. Podle recenzí řadí
památky a čísluje jejich návštěvnost. Takže okamžitě zjistíte, co stojí za vidění
právě ve vaší lokalitě. Nemusíte prohledávat ostatní průvodce.
Tripadvisor má také užitečnou aplikaci, která se vám bude moc líbit. Díky ní
můžete nahrát fotky z dovolené, přidat pěknou hudbu a udělat parádní videoklip.
Ten pak můžete sdílet na Facebooku a pochlubit se vašim známým.

#6 Zkuste dobrodružnou cestu autobusem
Pokud chcete poznat lidi a zemi, je nejlepší cestovat veřejnou dopravou.
Chorvatské železnice nejsou ideální způsob, jak zemi poznat. Ale cestování
autobusem je o poznání zajímavější a snazší.
Na pobřeží je pokrytí perfektní, ale připravte se na to, že čím více do vnitrozemí,
tím ubývá spojů a cestování je daleko složitější.
Například firma Libertas Dubrovník má 14 autobusů, které pendlují mezi Splitem
a Dubrovníkem a pěkný výlet vám potrvá jen 4 hodiny, což je jen o hodinu více
něž autem. Pro cesty do Záhřebu, Rijeky nebo na Istrii můžete využít společnost
Autotrans.
Při cestování v autobuse zapomenete na chvíli na řízení a starosti o problémy
v dopravě přenecháte někomu jinému.

Takže pokud vám nevadí vyhledávání v složitých jízdních
řádech a máte smysl pro dobrodružství určitě vyzkoušejte i
tuto možnost.
Za dobrou cenu se do Chorvatska dostanete autobusem i
z Česka. Zpáteční jízdenka stojí kolem 2300 Kč.

#7 Dávejte pozor na
telefonování v autě
V Chorvatsku je ilegální řídit a telefonovat. Pokud se chcete
vyhnout vysokým pokutám, tak si nechte vyřizování
hovorů na nejbližší odpočívadlo.
Nebo si pořiďte handsfree sadu a neunikne vám žádný
hovor.
K řízení v Chorvatsku vám stačí váš cestovní pas a
řidičský průkaz.
Na chorvatských silnicích se takto můžete pohybovat
pouze 6 měsíců. Poté musíte mít chorvatský řidičský
průkaz. Nedoporučuje se tuto dobu překračovat ale bez
razítka v pase policista stejně nezjistí jak dlouho jste v zemi.
Všechny značky a ukazatele jsou perfektně čitelné, horší je
to s řízením samotných Chorvatů. Domorodci často jezdí
dost agresivně, předjíždějí na nepřehledných úsecích, takže
buďte obezřetní za všech okolností.
Přestože řízení v Chorvatsku vás často uchvátí nádhernou
krajinou, mějte neustále oči na stopkách a sledujte provoz.
Nenechte se strhnout krásnými výhledy, ať neskončíte
v některé z místních nemocnic. Zkušení cestovatelé s nimi
nemají moc dobré zkušenosti.

#8 Cestujte trajekty a zažijte něco jiného
V Chorvatsku je úžasně průzračná voda ale vysedávání na pobřeží nemusí být
pro některé zrovna to pravé ořechové.

K poznání Chorvatska je dobré podívat se na nejbližší ostrovy, ochutnat tamní
speciality a vykoupat se v jiných částech.
Místní obyvatelé mají zpravidla vlastní lodě, kterými se přepravují mezi ostrovy.
Pro vás jako pro turistu je pouze jediná možnost. Využít ferry – tedy veřejný
trajekt.
Největším poskytovatelem těchto služeb je firma Jadrolinija.
Kromě této největší společnosti je i řada menších firem, které provozují
trajektovou dopravu.
Pokud chcete zjistit, jak to vypadá v oblasti kam jedete, je ideální podívat se na
internet nebo přímo v Chorvatsku kontaktovat Croatian National Tourist Board
(Hrvatska turistička zajednica), což je obdoba našeho informačního centra.
Pamatujte na to, že některé společnosti nejezdí celý rok a v některých lokalitách
mají delší prodlevy. Například trajekt z Rijeky do Dubrovniku jezdí pouze 2x
týdně.
Proto pro větší trasy využijte vyhlídkové trasy, které pořádají cestovní kanceláře.

#9 Potápějte se. Nenajdete lepší místo…
Pokud projedete celou Evropu, tak zjistíte, že nejlepší místo na potápění je právě
v Chorvatsku.
Zkušení cestovatelé vám řeknou, že potápění v Chorvatsku se vyrovná snad jen
Egypt. Jak to funguje v praxi?
Zpravidla si stačí jeden den dopředu zamluvit potápění u nějaké místí firmy,
která se na to specializuje. Někdy stačí jen email. Zaměstnanec firmy vám vše
vysvětlí.

#10 Netahejte jídlo z domu…
Češi byli v Chorvatsku dlouho známí jako paštikáři. Toto už tak docela neplatí. Od
začátku 90. let se stravovací návyky Čechů v Chorvatsku začínají měnit. Češi
začínají více chodit do restaurací a objevovat místní produkty.
Pokud jste zvyklí chodit do restaurací a máte malý příjem, tak proděláte v Česku i
na dovolené v zahraničí. V tom v podstatě rozdíl není.

Pokud si doma uvaříte, tak vás to logicky vyjde
výrazně levněji než když chodíte na obědy a večeře
do restaurací.
Z nedávného srovnání cen v českých a chorvatských
obchodech vyplynula zajímavá skutečnost, že ceny
potravin v chorvatských (větších) obchodech jsou
zcela srovnatelné s českými.
Pokud tedy máte možnost vařit například
v apartmánu, tak se nemusíte bát a nemusíte ani
vozit plné auto zásob.
Samozřejmě, že některé potraviny a nápoje jako
například pivo bude v cizině vždy dražší. Nicméně
pokud se nechcete ochudit o gurmánské zážitky
z Chorvatska, zkuste si uvařit z místních produktů.

#11 Jak ušetřit za pokuty
Dovolenou vám může lehce zkazit placení pokut. V každé evropské zemi platí jiná
pravidla a počítejte i s jinou výší pokut.
Každé auto musí mít během dne rozsvícená světla. Alkohol za volantem se
netoleruje.
Počítejte s tím, že pokuty jsou opravdu vysoké a v krajním případě vám hrozí i
zákaz řízení nebo zabavení cestovního pasu. Pozor si dejte i na cestě do
Chorvatska. Prostudujte si předpisy zemí, kterými projíždíte. Mají své odlišnosti.
Pokud jedete například přes Rakousko, tak musí být ve vašem autě tolik vest,
kolik vezete cestujících. Každá vesta musí mít navíc oranžovou barvu. Takže
nepodceňujte tyto předpisy, abyste si dovolenou užili v klidu a v pohodě.
Nezapomeňte také koupit Rakouskou a Slovinskou dálniční známku.

#12 Bydlete v Chorvatsku zadarmo
Do Chorvatska můžete cestovat s karavanem, přespat v soukromí nebo v hotelu.

Existuje mnoho možností, jak sehnat ubytování, ale také jak utratit spoustu peněz.
Někteří turisté jdou na to mazaně.
Jsou schopni sehnat skvělé bydlení, poznat místí lidi a ještě ušetřit nebo spát
zadarmo. Složí k tomu online služby, které najdete na internetu a které si můžete
nahrát do vašeho mobilu. Jedná se o tzv. couchsurfing.
Je to způsob „sdílení gauče“. Pokud navštívíte server Couchsurfing.com, tak
najdete spousta lidí, kteří nabízí různé služby přímo u nich doma.
Někdo vám postel nabídne zcela zdarma, někdo si za to řekne nějakou sazbu.
V Chorvatsku si tak můžete užít spoustu zábavy. Můžete si dát s Chorvatem kafe
nebo u něho strávit dovolenou. Aby bylo vše bezpečné, tak je zde sekce, kde
najdete reference a recenze na jednotlivé ubytovatele.
Čtěte je pozorně, abyste se nedostali do problémů.

#13 Šetřete benzín a jeďte přes Jízdomat
Aplikace v mobilech přinášejí spousta výhod jejich uživatelům. Hodně lidí dnes
v Evropě šetří peníze za benzín a využívá takzvané spolujízdy.
Pokud jste o tom ještě nikdy neslyšeli, tak se jedná o nabídku svezení od
soukromých osob.
Největší poskytovatel těchto služeb je Jizdomat.cz . Najdete si sekci zahraniční
cesty a zde zjistíte cenu, datum a destinaci. Pokud vám vše vyhovuje a sedí pro
vaši dovolenou, tak si zarezervujete místo.
Jízda přes Jízdomat bývá výrazně levnější než cestování letadlem, vlakem nebo
autobusem.
Řidič má zpravidla v autě volno a je rád, že má spolucestující a něco si vydělá. Je
to způsob, který cestuje hodně mladých lidí.
Jedná se vlastně o placený autostop. Stejně jako u ostatních služeb soukromníků i
zde platí na první místě projít si všechny recenze.
Pokud narazíte na jakoukoliv negativní, tak jděte od toho a hledejte někoho
jiného.

#14 Na slevowebech ušetříte tisíce

I v Chorvatsku je jednou z možností jak ušetřit cesta
přes slevové servery.
Najděte si na internetu například Kupime.hr nebo
Kolektiva.hr a dostanete se k nabídkám, které vám
mohou někdy ušetřit až 90% nákladů.
Najdete zde všechno. Slevové pobyty, pobyty
v lázních nebo i zájezdy a okruhy.
Slevy jsou obrovské a nabídka služeb je také
zajímavá. Kromě slev zde najdete i tipy, co navštívit
a co v dané destinaci stojí za vidění.
Jsou zde nabídky na letní dovolenou ale i na zimní
lyžovačku.
Tato komunita má na Facebooku přes 100 tisíc lidí,
takže pokud se chcete zeptat na zkušenosti, můžete se
ptát přímo lidí z Chorvatska.
Kromě míst nezapomínají tyto servery ani labužníky, takže pokud chcete ušetřit
za večeři pro dva v rybářské restauraci ve Splitu, jsou pro vás tyto weby skvělou
cestou, jak se dobře najíst a ještě mít dobrý pocit z ušetřených peněz.

#15 Pronajměte si auto se slevou
Možná se chytáte do Chorvatska vlakem nebo autobusem a budete odkázáni na
městskou hromadnou dopravu.
Pokud byste si chtěli užít jízdu autem a projet ostrovy, tak můžete ušetřit pokud si
rezervujete auto například přes Autoslash.com
( k půjčení auta či karavanu již v ČR můžete využít například web Rentu.cz )
Web Autoslash je podobný slevovým serverům, ale zaměřuje se na pronájmy aut.
Tento servis pro vás vyhledává a monitoruje slevy na pronájem automobilů.
Jednoduše zadáte datum vyzvednutí vozu, místo, kde chcete zahájit jízdu a
destinaci a server vás bude informovat o slevách.
Server dělá všechno za vás, rezervuje nabídky a zároveň hlídá slevy. Celá služba
je navíc zdarma! Což se vám bude určitě líbit.

Některé služby ale fungují i obráceně. Například server Flightcar naopak dokáže
pronajmout vaše auto zatímco jste na dovolené, takže vám doma pěkně vydělává
na vaši dovolenou.

#16 Volejte skoro zadarmo v místní síti
Od našich operátorů neustále slyšíte masáž o výhodném roamingu. Nevěřte
všemu, co se píše nebo vysílá v televizi a už vůbec ne v reklamě.
Chorvatsko je již členský stát EU a tak naštěstí platí již i pro něj výhodnější
roamingové ceny.
Určitě si však zabrouzdejte na stránky vašeho operátora a zjistěte si ceny ať nejste
po návratu nemile překvapení účtem za pořádně drahý telefon.
Volání můžete mít daleko výhodnější, když naše operátory obejdete.
V Chorvatsku působí T-Mobile, Tele2 a Vipnet. A třeba Tele2 vám telefonování
během vaší dovolené dokáže zpříjemnit pěknou cenou.
Pro lidi na dovolené má například Tele2 tarif, který je přehledný a levný. SMS do
Čech vyjde na cca 3 Kč a minuta volání na mobil na 10 Kč. Skvělé je volání na
pevnou linku do ČR, kdy platíte pouze 0,25 Kč.
Již u nás v Čechách si však můžete pořídit chorvatskou sim kartu na webu
www.simkarta-chorvatsko.cz kde v balčíku 30 IN máte např. 300 MB dat na den
za pouhých 10 Kč či další balíčky výhodnějšího volání a smskování i s českým
návodem.

#17 Řekněte si o balík dat zdarma
S výše uvedeným souvisí i to, že u Tele2 platíte 0,67 Kč/100kB.
Takže proč nevyužít tento tarif pro Skype nebo ostatní služby, které jsou úplně
zdarma?
Jestliže jste nároční a notebook na dovolené využíváte i pro práci nebo ke
stahování filmů, tak by vás mohly zajímat i tarify od T-Mobile.
T-Mobile rozdává často až 500 MB zdarma! Za 67 Kč máte 500 MB, které můžete
využívat po dobu 30 dní. Za 1GB zaplatíte cca 260 Kč.
Při pořízení BonBon sim karty již v Čechách (viz výše) je například možnost za
350 Kč získat balíček 5 GB dat a to už máte co dělat, abyste to vypotřebovali na
dovolené.

Obecně platí, že je dobré udělat tzv. „domácí úkol“ a
zjistit si vše předem.
Samotná aktivace všech datových tarifů přímo na
místě je „deset stupňů ke zlaté“ a čím více informací
zjistíte na různých fórech, tím méně stresu na místě.

#18 Předplaťte si mýto a
získejte 20% slevu
Předplacené mýto je ideální způsob jak ušetřit
stovky korun, když hodně a často cestujete po
chorvatských dálnicích.
Balíček koupíte u mýtné brány a vyjde vás to o cca
20% levněji, než kdybyste to platili postupně.
Nákup trvá chvíli. Auto dáte na stranu a zeptáte se
úředníků, kde se dá koupit.
Zde je několik zásadních informací, které bystě měli brát v úvahu:












Rychlejší průjezd bránami než ostatní
Možnost zapůjčit zařízením i vašim známým
Platí pouze pro auta stejné kategorie
Funguje na většině dálnic ale jsou i výjimky
Před cestou si zjistěte, kde to platí
Funguje u různých provozovatelů
Minimální dobití je 200 kun
Platí 90 dnů
Další akce a výhody
Můžete si vybrat z několika balíčků
Dobití přímo na mýtné bráně nebo přes internet

Pro více informací jděte na https://prodaja.hac.hr/

#19 Šetřete na kurzových rozdílech
Říká se, že halíře dělají talíře. A o dovolené v Chorvatsku to platí dvojnásob.

Snažte se minimalizovat kurzové rozdíly včasným nákupem měny. Sledujte
v předstihu vývoj kurzu kuny a české koruny. Nakupte si hotovost ve správný
okamžik nebo plaťte na místě kartou.
Pokud víte, že budete potřebovat hotovost (a tu potřebujete skoro vždy) vyměňte
si alespoň něco dopředu.
Nejhorší je hledat hned po příjezdu směnárnu na místě. Kromě nevýhodného
kurzu vám naúčtují i poplatek za směnu.
Udělejte si čas a zajděte si do banky. Zeptejte se kolik chce vaše banka za výběr
z bankomatu a jak se vyvíjí její kurz. Je výhodný nebo stabilně vyšší než
konkurence?
Vyplatí se vám sledovat tento kurz na internetu.
A konečně snažte se vždy platit v místní měně.
Neplaťte EURem ani korunami. Pokud platíte v kunách, tak víte vždy na čem jste
a nikdo vás nebude moci ošidit. Za ušetřené peníze pak můžete přivézt pěkné
dárky pro vaše známé.

#20 Nekupujte drahé mapy a průvodce
Nemám nic proti knížkám a průvodcům. Ale zvažte, zda je nutné utrácet peníze za
nové knížky. Můžete si je pohodlně půjčit ve vaší lokální knihovně.
Nebo zvažte, zda vás nevyjde levněji nákup levného tabletu nebo kindle (čtečka
elektronických knih od Amazon).
Za pár map a knížek dáte klidně 2-3000 Kč. Za tu cenu už pořídíte 8“ nebo 7“
tablet z druhé ruky.
Všechny mapy si můžete do tabletu stáhnout a v batohu vás nebudou tížit těžké
knihy.
Ve vedru je každé kilo znát a tahat se s knihovničkou po pláži dokáže člověka
pěkně otrávit. Samozřejmě je dobré mít podchycené i nabíjení.
V dnešní době se dělá spousta zařízení, které vás zachrání v nouzi. Ať už jsou to
externí dobíjecí zdroje nebo přenosné solární nabíječky. Projděte si internet a
vybavte se. Nabíječka se vám bude hodit i pro váš mobil.

Výborným zdrojem informací o Chorvatsku je
Tripadvisor.com Najdete tam vše od atrakcí, přes
nakupování až po noční život. Vše garantované
lidmi, kteří tam byli a sdíleli jejich zkušenosti a
zážitky.

#21 Nakupujte večer a
neplaťte drahé obchůdky
Jsou dva druhy turistů, kteří přijíždí do
Chorvatska. Jedni noční promenádu a nákupy
milují a ti druzí je nenávidí. Pokud patříte do
druhé skupiny, můžete to vidět i z lepší stránky.
Trhy a krámky chtějí mít vždy čerstvé zboží.
Proto je k nákupu například zeleniny, ovoce a
obecně potravin nejlepší doba právě večer. Při
nákupech v malých krámcích počítejte s odpolední siestou, která trvá od 12 do 17
hod. Mají ale zato otevřeno dlouho do noci.
Prodejci se snaží zboží zbavit a pokud dokážete poznat kvalitu a vybrat si čerstvé
kousky, můžete ušetřit několik desítek procent. Supermarkety Konzum,
Mercator, Plodine či Lidl mají lepší ceny než soukromníci. Můžete využít i
slevových akcí.
Supermarkety fungují jako u nás od rána do večera.

#22 Slevové karty, které vám ušetří
Při nákupech v restauracích a obchodech můžete výrazně ušetřit používáním
slevových karet. Mezinárodně uznávané jsou karty ISIC. Ty jsou zejména pro
studenty a mladé lidi. Využijete je zejména na vstupy do památek a zábavních
center.

#23 Nekuřte a ušetříte
1000 Kun
Pokud patříte mezi náruživé kuřáky, tak buďte
opatrní. V Chorvatsku platí zákon, který zakazuje
kouření v restauracích, klubech a veřejných
budovách.
Můžete kouřit pouze venku, ale uvnitř skoro
vůbec.
Pokuta za nedodržení tohoto nařízení je obrovská
1000 Kun.
O peníze můžete snadno přijít i v nočních klubech.
Pokud si vyberete uzavřené podivné kluby může se
vám snadno stát, že vás vyhodí nebo přijdete
k úrazu.
Pokud si chcete užít noční život, vybírejte si
diskotéky v rekreačních střediscích a oblastech
nebo kluby pod záštitou hotelu.
Na internetu najdete seznam nejznámějších diskoték v Chorvatsku.

#24 Nechoďte s davem a objevte nová místa
Chcete poznat Chorvatsko trochu jinak? Objevte sami pro sebe místa, která jsou
exotická a kde se nebudete tlačit s davem.
V Chorvatsku je hodně míst, která jsou opomíjená turisty a která stojí za
návštěvu.
VELEBIT
Toto nádherné pohoří najdete v severním Chorvatsku. Jde o pohoří krasového
původu. Můžete překonat nadmořskou výšku přes 1500 autem nebo jít pěšky.
Hlavní hřeben nabízí jedinečné výhledy ze skal. Přespat můžete v chatkách.
Ideální horská turistika.

BIOKOVO
Nejvyšší horou tohoto krasového pohoří je sv. Jure. Má výšku 1700 m. Jsou odtud
překrásné výhledy na moře. Můžete vidět Makarskou riviéru. Úžasná kombinace
skal, kopců a výhledů na moře.
LASTOVO
Ostrov v jižní Dalmácii, který zatím nepostihlo turistické šílenství. Můžete si
popovídat s místními obyvateli, pozorovat jejich každodenní život. Krásné zátoky,
skály, kde se nebudete přetlačovat s ostatními turisty.
MALÁ PAKLENICA
Ticho a klid. Užijte si krásu soutěsek, kde zažijete i dost dobrodružství. Jsou zde
místa, kde se musíte jistit lanem. Užijete si krásná přírodní koupaliště i bílé skály,
do kterých když zasvítí slunce, tak užasnete nad jejich krásou.

#25 Zajděte si k zubaři a neplaťte v
Chorvatsku
Pokud vás v Chorvatsku začnou bolet zuby, tak to nemusí znamenat pouze
zkaženou dovolenou, ale také zásah do vaší peněženky. Počítejte dopředu s tím, že
většina zubařů v Chorvatsku jsou soukromníci a ti chtějí peníze v hotovosti.
V Chorvatsku sice také existují smluvní lékaři, kde sice zaplatíte předem a
pojišťovna vám poté vše zpětně uhradí. Nicméně většina z nich jsou soukromníci.
V případě nutnosti vyhledejte Dom zdravlja kde je smluvní zubař.
Proto před několik týdnů před odjezdem určitě navštivte stomatologa, abyste se
vyhnuli zbytečným výdajům. Nepodceňujte prevenci.
S ošetřením může být spojena i hospitalizace a ta je v Chorvatsku hrazena pouze
do výše cca 30% nákladů.
Nemůžete se sice připravit na všechny trable a bolesti, ale můžete si zařídit
správné cestovní pojištění. Běžné pojištění většinou stačí na zákroky do 10.000
Kč.
Zeptejte se v pojišťovně, zda je tato výše dostatečná a zda se dá připojistit i na
vyšší částku.

Dobrým řešením jsou i analgetika, která vás
zachrání v případě akutní bolesti.

#26 Řekněte si o vrácení
DPH
Ušetřit na každém větším nákupu hodinek,
oblečení nebo drahých šperků můžete tak, že si
necháte vrátit DPH.
Nezdá se to, ale daň z přidané hodnoty činí
v Chorvatsku 25% - a to nejsou malé peníze. Stačí
se nebát a postupovat podle následujících rad.
Minimální částka, kterou musíte v obchodě utratit
je 740 HRK – cca 2650 Kč. Nákup musí být
udělaný pouze v jednom obchodě.
Zboží pak je třeba vyvést do 3 měsíců od zakoupení. Pokud sháníte více informací,
tak se ptejte na tzv. TAX FREE SERVICES.
Již v obchodě pátrejte po TAX FREE FORM (formulář na vrácení DPH). K němu
stačí přiložit originál účtenky a až budete z Chorvatska odjíždět, tak si necháte
formulář orazítkovat na celnici.
Po návratu do Česka pak zajděte na výplatní míst Global Blue. Pobočky jsou často
na letištích, takže pokud letíte, tak je dobré vše vyřídit ještě na letišti.

#26 Dejte si chorvatské kafe
Vynikající chorvatské jídlo nemá cenu ani zmiňovat. Ale jeden tip je za všechny.
Zkuste určitě chorvatské kafe. Ale hlavně ho nezaměňujte s lehkou americkou
verzí.
Podívejte se v lokálních kavárnách kde je postavena konvice s kafem na stole.
Domorodci si dávají kafe se spoustou cukru a mléka a 1/3 kafe. Je to kvůli tomu,
že dělají velice silné kafe.
Chorvatské kafe je opravdu skvělé a pokud jste gurmáni, tak si ho užijete.

#27 Kupujte rodinné vstupenky
Návštěva atrakcí váš může přijít pěkně draho pokud jdete s celou rodinou. Když
si vynásobíte vstupné všemi členy vaší rodiny, tak může váš rozpočet pěkně
zhubnout.
Vždycky, když váš jde více, tak si vyžádejte skupinové nebo vícedenní vstupné.
Získat můžete slevy kolem 50% i více a v ceně jsou zpravidla zahrnuty i ostatní
služby jako jsou transfery autobusy nebo jízda na lodi.
Běžně ho mají velké národní parky jako třeba Plitvická jezera, Krka, Brauni,
Paklenica, Mijet nebo Risnjak.
Na Facebooku najdete i různé Facebook skupiny, které se věnují těmto slevám. A
více turistů se domlouvá na slevě, kterou chtějí. Skupinovou slevu si často můžete
vyžádat již u českého prodejce a nemusíte čekat až do Chorvatska.

#28 Nesnažte se šetřit za každou cenu
Nesnažte se vždycky ušetřit. Jde o to, abyste si dovolenou užili. Pokud budete šetřit
za každou cenu a místo po dálnici se budete trmácet po okresních silnicích jenom
kvůli tomu, abyste ušetřili za dálnici, tak si dovolenou moc neužijete.
Pokud budete šetřit na pojištění, tak se vám to opět nemusí vyplatit. Každou
útratu dopředu zvažte, ale jsou opravdu některé věci, které se vám vyplatí.
Udělejte si důkladnou přípravu a priority, co potřebujete nutně a co je komerční
útrata.
Nenakupujte na poslední chvíli a komerčně. Levnější řešení je často efektivnější.

#29 Nóbl apartmán vás bude stát méně než
nóbl hotel
Máte rádi luxusní dovolenou? Chcete největší komfort? Pokud je pro vás ideální
dovolenou bydlení v luxusním hotelu, tak můžete najít skvělé bydlení na různých
last minute serverech.

Pokud ale chcete ušetřit, může být pro vás zajímavá
i varianta dovolené, kterou strávíte v luxusním
apartmánu.
Dovolená v luxusním apartmánu vás může vyjít
často až o 30.000 K č levněji než v hotelu.
Ubytování v apartmánech nabízí skvělý komfort
pro větší skupiny nebo rodiny s dětmi. Nabízí
příjemné domácí prostřední a zůstanete mimo
turistický shon, který vás může obtěžovat.
Výhodou je nejen soukromí, ale i levnější cena za
pobyt. Třílůžkový pokoj v apartmánu vás může
vyjít na 21000 Kč týdne. V hotelu srovnatelné
kvality pak dáte za týden až 50 000 Kč. Podívejte se
na různé servery, kde může objednat přímo
ubytování.
Dejte si pozor, abyste nenarazili při hledání apartmánu na podvodníky. Raději si
do apartmánu zavolejte a zjistěte si reference dalších zákazníků.

#30 Neplaťte za cestovní příslušenství
Na dovolené se neobejdete bez cestovního příslušenství. Do letadla, do autobusu
nebo do hotelu se vám budou hodit. Ať už se jedná o špunty do uší, zámek na kufr
nebo klapky na oči. Drobnosti, které se postarají o váš klidný spánek nebo o
bezpečnost vašich zavazadel.
Pokud budete nakupovat toto příslušenství na letištích nebo kioscích, tak počítejte
s tím, že zaplatíte až 3 x více než je obvyklé. Ideální je nakoupit v supermarketu
nebo ve slevových obchodech typu vše za 50.
Nezapomeňte si z domu také přivézt nabíječky na všechny vaše zařízení. Kupovat
je v obchodech příslušenstvím vás opět vyjde draho. Navíc vás bude mrzet, že
nabíječku, kterou máte doma, kupujete zbytečně.

#31 Mějte důležitá čísla po ruce
Nestresujte se v mimořádných situacích a mějte všechna důležitá čísla vždy po
ruce. Pro Chorvatsko vám přinášíme seznam nejdůležitějších čísel.
Jednotné telefonní číslo pro nouzové situace je 112. První pomoc má 194. Pokud
potřebujete zavolat hasiče volejte 193. Policie má 192 a pokud chcete asistenci
k vašemu autu, tak zavolejte 1987. Státní centrála pro záchranné práce na moři
má 195.
Na číslo 112 můžete volat zdarma a dokonce se s vámi domluví i v jazycích jako je
angličtina, němčina, maďarština nebo slovenština.

#32 Nakupujte přes slevomaty
Móda slevomatů přinesla i výhody pro lidi, kteří si oblíbili dovolenou
v Chorvatsku. Na těchto serverech najdete spoustu nabídek na prodloužené
víkendy s potápěním nebo i jeden den u moře.
Najdete tam ale i tematické zájezdy. Můžete se vydat po stopách Vinnetoua a Old
Shatterhanda.
Slevy jsou v desítkách procent a často zahrnují různé kombinace dopravy a
ubytování. Můžete mít zájezd s polopenzí nebo all inclusive. Můžete mít dopravu
vlastní nebo leteckou. Každopádně tyto nabídky jsou skvělé a zahrnují kombinaci,
kterou nikde jinde nenajdete.
Kromě objednání z Čech můžete využít i chorvatských slevových serverů – viz č.
14

#33 Skútr vám ušetří spoustu peněz za
benzín
Motorka je skvělý způsob, jak šetřit náklady na benzín. Asi to znáte z domu, že
cesta na motorce vás často vyjde na čtvrtinu nákladů autem. Na mnoha
parkovištích mohou stát skútry zdarma, takže ušetříte i za parkovné.
Tak proč si nepůjčit skútr na dovolené v Chorvatsku? Zajet si na pěknou pláž, užít
si adrenalin a snadno a lehce zaparkovat? Půjčování skútrů je v Chorvatsku
velice populární a půjčovnu najdete na každém rohu.

Cena za půjčení je cca 300-1000 Kč /den a na cenu má vliv několik faktorů.
Jedním z nich je, jestli si půjčujete skútr v sezoně a dále objem motoru zapůjčené
motorky.
Na zapůjčení skútru stačí zajít do půjčovny. Využít můžete i slevových kuponů,
které půjčovny často vydávají za účelem získání nových zákazníků.
V půjčovně po vás budou chtít složit zálohu – asi 2500 – 5000 Kč. Dále byste měli
mít řidičský průkaz skupiny B.
Na větší motorky potřebujete i průkaz na daný objem motoru. Skútr si
zkontrolujte a můžete ho vyfotit, abyste mohli dokázat, že způsobené vady nebyly
vaší vinou.

Přejeme vám nádhernou dovolenou
Chorvatsko je úžasná země a čím déle tam jezdíme, tím tam jezdíme raději. Pokud
budete chytře plánovat a neutrácet za zbytečnosti, budete mile překvapeni, jak
levně vás tato dovolená vyjde.
Odměnou vám budou krásné vzpomínky, fotky a zážitky na celý život z míst,
která jsou perlami evropské kultury.
Příjemnou dovolenou vám přeje největší český web s ubytováním v Chorvatsku
www.UBYTOVANIvCHORVATSKU.cz

