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 Chorwacja i Węgry 

Chorwacja to nie tylko malownicze adriatyckie plaże. Chorwacja to także urokliwe 

nadmorskie miasteczka, setki wysp, niesamowite parki narodowe a przede wszystkim 
setki kilometrów nadmorskich dróg wijących się wzdłuż linii brzegowej, które są wprost 
stworzone do motocyklowej eksploracji.

Zapraszamy na motocyklową chorwacka przygodę od gór do morza, przez 
dalmackie riwiery i nadmorskie miasteczka.

 

 Szczegóły wyprawy:

Trasa: około 2300 km,
Noclegi: 9 noclegów w pokojach dwuosobowych z łazienkami z możliwością dostawki 
(+1 łóżko);
Zakwaterowanie: hotele i pensjonaty klasy turystycznej (***);
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje ( serwowane lub bufet);
Ubezpieczenie KL i NNW,
Wyprawa prowadzona przez pilota;
Przewóz bagażu do hoteli, asysta samochodu na trasie.

Cena: 2100 zł od osoby

 

Dzień 1  
Spotykamy się w Opolu. Zdajemy bagaże do samochodu transportującego i 

spotykamy się na pierwszej odprawie, podczas której omówimy dzisiejszą trasę i 
przekażemy mapy i opisy tras.

Naszą wyprawę proponujemy zacząć  od spokojnego przelotu, raczej do przebycia 
niż do podziwiania. Naszym celem jest Bratysława.

Z Opola najlepiej skierować się na autostradę A4 w kierunku na Katowice. W 
okolicach Gliwic przenosimy się na autostradę A1, która poprowadzi nas do przejścia 
granicznego z Czechami w Gorzyczkach.  W Czechach kierujemy się na Ostrawę i 
Ołomuniec. W okolicach Ołomuńca warto zrobić sobie przerwę i zahaczyć o stare miasto 
aby zobaczyć słynną ołomuniecka Kolumnę Trójcy Przenajświętszej, największą grupę 
rzeźbiarska w Europie Środkowej.
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Z Ołomuńca kierujemy się na 
Brno i dalej w kierunku Bratysławy.

Cała trasa liczy ok. 450 km 
głównie autostradami i doliczając 
dłuższy odpoczynek np. w okolicach 
Ołomuńca, nie powinna nam zająć 
dłużej niż 6 godzin. Z tego względu

Po południu proponujemy 
krótkie zwiedzanie Bratysławy, która 
jak na stolicę europejskiego państwa 
emanuje spokojem. Ma się wrażenie jakby niewiele się tutaj działo. W Bratysławie warto 
zobaczyć stare miasto z niewielkim, lecz urokliwym rynkiem oraz zamek. Jeżeli po 
trudach podróży nie będzie chciało nam się chodzić po Bratysławie możemy poprzestać 

na wjechaniu na szczyt pylonu mostu (w kształcie statku 
kosmicznego). Z ok. 80 metrów dobrze widać cała 
panoramę miasta.
 
Podsumowanie trasy:
Trasa: Opole – Bratysława
Do przejechania: około  450 km,
Szacowany czas przejazdu: około 6 godzin
  

Dzień 2
Kolejnego dnia opuszczamy Bratysławę i kierujemy się w kierunku Węgier i dalej 

do Chorwacji. Dzisiaj mamy do pokonania około 300 km. Nocować będziemy w hotelu w 
okolicach Varazdin przy granicy węgiersko - chorwackiej.

Gdy już nieco odsapniemy i skosztujemy przygotowanej dla nas obiadokolacji 
możemy wybrać się do zespołu basenów termalnych w 
Varazdinskich Toplicach. Gorące wody termalne i 
hydromasaże będą miały dobroczynny wpływ na nasze 
zbolałe kości (płatne dodatkowo).

 
Podsumowanie trasy:
Trasa: Bratysława - Varazdin
Do przejechania: około  300 km,
Szacowany czas przejazdu: około 6 godzin. 
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Dzień 3
Zaczynamy zasadniczą część naszej wyprawy, czyli motocyklową eksplorację 

Chorwacji. Z Varazdinu wyruszamy do Zagrzebia, stolicy Chorwacji. Mamy do przebycia 
ok. 70 km. Zwiedzając Zagrzeb trudno określić charakter tego 
miasta. W samym centrum można się natknąć na 
monumentalne budynki, których nie powstydziłby się Wiedeń, 
stojące obok niewielkich niczym niewyróżniających się 
kamieniczek.

Zagrzeb dzieli się na dwie główne części: Gornij Grad 
(Górne Miasto), tworzone przez dwie najstarsze dzielnice 
Gradec i Kaptol, oraz Donji Grad (Dolne Miasto). Dolne i 
Górne Miasto łączy „Uspinjača” kolejka linowa. Podróż nią to nie lada atrakcja bo trwa 
dobrą minutę.

W Zagrzebiu czuć południową duszę jego mieszkańców. Tutaj zawsze się dużo 
dzieje. Jest gwar ruch a restauracje są otwarte do późnych godzin wieczornych. 

Po zwiedzaniu Zagrzebia kierujemy się w 
okolice Rijeka (ok. 150 km). Cała trasę 
pokonamy autostradami więc powinno nam 
to zając nie więcej niż 2 godziny. W okolicach 
Rijeki czeka na nas hotel i obiadokolacja.
Jak siły pozwolą wpadniemy jeszcze na 
wyspę Krk, która jest największa wyspa na 
Morzu Adriatyckim. Ekscytujący jest już sam 
wjazd na wyspę przez most Krcki o długości 
1430 m.
 

Podsumowanie trasy:
Trasa: Varazdin – Zagrzeb - Rijeka
Do przejechania: około  220 km,
Szacowany czas przejazdu: około 4 godzin
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Dzień 4
Przejazd z Rijeka do Zadar – Szybernik wzdłuż brzegu morza ok. 250 km
Szczególnie polecamy przejazd drogą nr 8, czyli słynną Magistralą Adriatycką. Wije 

się ona wzdłuż skalistego wybrzeża Adriatyku. Z jednej strony czyste kolory - błękit 
nieba, seledynowe morze i czerwień dachów nadmorskich willi, z drugiej - strome zbocza 
gór, do których przylepiona jest droga.

Tą drogą należy się delektować. Zachęcamy do częstych zjazdów do nadmorskich 
miejscowości z pięknymi promenadami i marinami.

Ukoronowaniem dzisiejszego dnia jest zwiedzanie Zadaru. Zadar to Miasto, 
stawiane na równi z Dubrownikiem i Wenecją, nazywane bywa "małym, chorwackim 
Rzymem".

Podczas wizyty w mieście, którego początki sięgają IX w. p.n.e., zwiedzimy katedrę 
św. Anastazji, rotundę św. Donata, przespacerujemy się po starówce i fragmentami 
rzymskiego forum.

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w okolicach Szybernika
 
Podsumowanie trasy:
Trasa: Rijeka – Zadar - Szybernik
Do przejechania: około  250 km,


 
 

Dzień 5
Na ten dzień polecamy zwiedzanie zadarskiej riwiery. W tym miejscu wybrzeże jest 

wyjątkowo urozmaicone. Archipelag wysp przed wybrzeżem Zadaru obfituje w wiele 
mniejszych i większych wysp, z których każda 
jest na swój sposób inna. Warto odwiedzić 
również Trogir, Split, Omisz. Dla motocyklistów 
szczególnie interesujący może być przejazd 
kanionem rzeki Cetiny w pobliżu Omisza.
Dla spragnionych wrażeń polecamy również 
rafting rzeką cetiną (płatne dodatkowo).
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 Dzień 6
Kolejny dzień relaksu w Dalmacji Środkowej. Proponujemy również przeprawę 

promem na wyspę Hvar, która przyciąga intensywnym zapachem lawendy, łagodnym 
śródziemnomorskim klimatem (płatne dodatkowo).

Miasto Hvar oprócz zdrowia i pięknej natury oferuje Wam wspaniałe dziedzictwo 
kulturalno historyczne. W mieście otoczonym przez mające aż siedem wieków mury 
obronne, dominuje miejski rynek – największy w Dalmacji, otoczony renesansowymi i 
barokowymi pałacami.

Hvar jest też modnym kurortem z licznymi 
klubami. Inne miejscowości na wyspie jak Stari Grad 
Vrboska lub Jelsa zachwycają spokojem i ciszą 
panującą na ich wąskich uliczkach i romantycznych 
małych ryneczkach.


Dzień 7

Przejazd z Szybernika do Parku Narodowego Jezior Plitwickich ok. 180 km
Dzisiaj opuszczamy wybrzeże Adriatyku i kierujemy się do Parku Narodowego 

Jezior Plitwickich. Większość trasy pokonamy autostradami, więc przejazd powinien 
zająć nam około 2 godzin.

Park Narodowy Jezior Plitwickich jest jedną z 
największych atrakcji turystycznych Chorwacji. 
Niezwykła sceneria szesnastu, turkusowych jezior 
ułożonych tarasowo, połączonych ze sobą aż 92 
wodospadami. Park figuruje na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. Jest również schronieniem dla 
licznych gatunków zwierząt. Spacer po drewnianych 
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kładkach pośród bujnej roślinności wodospadów i szmaragdowo czystej wody pozostawi 
w pamięci niezatarte wrażenia. Zwiedzanie Parku trwa około 4 godzin.

Po zwiedzaniu Parku skierujemy się w kierunku Zagrzebia do zarezerwowanego 
dla nas hotelu. Do przebycia mamy ok. 120 km.

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w okolicach Zagrzebia
 
Podsumowanie trasy:
Trasa: Szybernik – Park Narodowy Jezior Plitwickich- Zagrzeb
Do przejechania: około  180 km + 120 km
Szacowany czas przejazdu: około 5 godzin
 
 

Dzień 8
Tego dnia do pokonania mamy ok. 

350 km. Trasa przebiega jednakże 
autostradami i nie powinna zająć nam 
więcej niż 5 godzin. Przed nami 
Budapeszt, jedno z najwspanialszych 
miast Europy. Zanim jednak do niego 
dotrzemy przez blisko 80 kilometrów 
będziemy jechali wzdłuż Balatonu, 
największego jeziora w Europie. Możemy pokusić się o zjechanie z autostrady i 
objechanie go od zachodu. Zajmie to dłużej, ale będzie znacznie ciekawiej.

Budapeszt powstał z połączenia dwóch miast Budy i Pesztu leżących po dwóch 
stronach Dunaju.

Obie części mają całkowicie inny 
charakter. Buda leży na górzystym 
terenie pełnym zieleni i wąskich 
krętych uliczek. Peszt wyróżnia się 
natomiast szerokimi ulicami pomiędzy 
monumentalnymi budynkami.
Budapeszt niesamowicie prezentuje się 
po zmroku, gdy zarówno mosty jak i 

budynki po obu stronach rzeki są podświetlone. Nocna jazda motocyklem przez mosty 
oraz promieniście rozchodzące się szerokie arterie Budapesztu pozostawią 
niezapomniane wrażenia.
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Szczególnie polecamy wieczorny rejs statkiem po Dunaju, podczas którego można 
podziwiać niesamowite iluminacje monumentalnych budapesztańskich budynków 
(płatne dodatkowo). Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w okolicach Budapesztu.

 
Podsumowanie trasy:
Trasa: Zagrzeb - Budapeszt
Do przejechania: około 350 km,
Szacowany czas przejazdu: około 5 godzin
  
 

Dzień 9
Z Budapesztu wracamy do Polski. Do granicy mamy około 300 km. Dla uczestników 

wyprawy mamy zarezerwowany nocleg w okolicach Zakopanego. Zanim się rozjedziemy 
w swoje strony proponujemy wspólną pożegnalną biesiadę, aby utrwalić znajomości i 
uporządkować wspomnienia.

 
Podsumowanie trasy:
Trasa: Budapeszt - Zakopane
Do przejechania: około  300 km,
Szacowany czas przejazdu: około 6 godzin
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