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COVID19 

Aktualnie wjazd na terytorium Chorwacji od 9 kwietnia 2022 roku odbywa się jak przed

COVID19. Zniesiono wszelkie restrykcje, green pass, testy i szczepienia nie są wymagane dla

podróżujących z krajów UE. Nie obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach

publicznych, również zamkniętych.

 

Restrykcje związane z COVID różnią się w krajach przejazdu. Sprawdź je przed wyjazdem -

każdy kraj na trasie może mieć inne warunki tranzytu i pobytu (np. nocleg nie będzie

możliwy bez paszportu covidowego, szczepienia, aktualnego testu).

Sprawdzaj informacje w rządowych źródłach, warto śledzić również fanpage Polskiej

Ambasady w Zagrzebiu.

Broszura zawiera sprawdzone informacje, zgodne z rządowymi wytycznymi,

jednak zalecam potwierdzenie ich samodzielnie przed wyjazdem, z uwagi na

dynamicznie zmieniającą się sytuację (COVID19). Pamiętaj również o krajach

przejazdu (tranzytu), w których obowiązują odmienne zasady. 
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https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja
https://www.facebook.com/PolishEmbassyZagreb


TRASA

Tranzyty / pobyt

Warunki obowiązujące w danym kraju (kliknij na państwo, aby zobaczyć dane na stronie

rządowej) :

Czechy 

Z dniem 9 kwietnia 2022 zostały zniesione ograniczenia ochronne regulujące wstęp na

terytorium Republiki Czeskiej. Tranzyt i pobyt przy wjeździe z terenów UE dozwolony bez

dodatkowych warunków.

Słowacja

Z dniem 6 kwietnia 2022 roku zniesiono ograniczenia związane z przeciwdziałaniem

rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID19 przy wjeździe do Republiki Słowackiej i trakcie

tranzytu przez jej terytorium. Wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne są otwarte.

Austria  

Dozwolony tranzyt bez dodatkowych obostrzeń i warunków. Od 16 maja 2022 roku zniesione

zostaną  ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

COVID19 przy wjeździe.

Węgry

Tranzyt i pobyt przy wjeździe z terenów UE dozwolony bez dodatkowych warunków.

 

Słowenia 

Tranzyt i pobyt przy wjeździe z terenów UE dozwolony bez dodatkowych warunków.

Tranzytowe przejście w Neum BiH - bez dodatkowych restrykcji, tylko dowód

osobisty/paszport 

Winiety / Płatność za Autostrady

Winiety to obowiązkowa opłata za autostrady w danym kraju. Oznacza to, że nie płacimy za

autostradę na bramkach tak jak w Polsce. Funkcjonują winiety elektroniczne oraz w formie

naklejek na przednią szybę. 

Najpopularniejsze trasy do Chorwacji to:

Polska-Czechy-Austria-Słowenia-Chorwacja

Polska-Czechy-Słowacja-Węgry-Chorwacja

Polska-Słowacja-Węgry-Chorwacja
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https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowacja
https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie?fbclid=IwAR15isFBuMyqzqaWSyN_2rFHIpszURz160v-9gngDBGdD_QJZtZpzxy7TXA
https://www.gov.pl/web/wegry/wjazd--przejazd---pobyt-na-wegrzech4?fbclid=IwAR084R9tdUB9ItGt7wrNB6XmId7AscI20OxHyKy3Lz9zPRG6-EJQNYCkZTY
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowenia?fbclid=IwAR1GEhPOyWv-D77xWOtthDH1BExFE5GUomMY2dBgm_owVh6xOJ5gzUyGlkE


TRASA

zapasowe komplety żarówek

kamizelki odblaskowe dla każdego pasażera

apteczkę, koc termiczny

gaśnicę

trójkąt

Austria - nie jest dozwolone video rejestrowanie trasy, kamerkę należy schować (mandaty

są pokaźne)

Ceny i zakup winiet (to oficjalni operatorzy, kupujesz bezpośrednio i najtaniej) :

Czechy - elektroniczna, można kupić na trasie lub online tutaj

Słowacja -elektroniczna, kupisz tutaj online

Austria - zakup na trasie (naklejka), np. w Czechach na stacji benzynowej w miejscowości

Mikulov

Węgry - elektroniczna, zakup online tutaj

Słowenia - zakup na trasie (naklejka), można kupić już w Austrii na stacji (nie doliczają

dodatkowych opłat) lub na pierwszej stacji / punkcie sprzedaży na granicy Słowenii

Chorwacja - opłata pobierana na bramkach za pokonany odcinek, tak jak w Polsce, tutaj

sprawdzisz tabelę opłat

Ważne: winiety są czasowe i różnią się w zależności od samochodu (np. wielkości, ciężaru).

Upewnij się, że kupujesz winietę odpowiednią do pojazdu, a także na odpowiednią ilość dni

(weź pod uwagę powrót, zakup dłuższej winiety może być tańszy). Nie polecam kupować

winiet na stacjach w Polsce - doliczają sobie dodatkową opłatę.

Wyposażenie samochodu

Warto pamiętać o różnicach w obowiązkowym wyposażeniu samochodu w różnych krajach.

Zaopatrz się w:

Przy wjeździe do danego kraju znajdują się informacje o obowiązujących na jego terenie

ograniczeniach prędkości. Zwróć na nie uwagę.

Powrót do Polski określają warunki zawarte na stronie rządowej. Aktualnie nie obowiązują

żadne ograniczenia.

Uwaga: winieta (naklejka) posiada instrukcję, z której dowiesz się w jakim

miejscu przykleić winietę, sprawdź  koniecznie przed naklejeniem. 

Nie przeklejaj winiety - rozerwie się. Pozostałości po odklejeniu winiety

usuniesz alkoholem lub płynem do dezynfekcji. 
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https://edalnice.cz/pl/#/validation
https://edalnice.cz/pl/#/validation
https://eznamka.sk/selfcare/purchase/?sessionexpired=False&frompayment=False&fbclid=IwAR0kwzpjH1mrDJlGtvgXMuZ8APDKxhuYdJvBDjbWmbhgqHCx08IrnG6m5dY
https://eznamka.sk/selfcare/purchase/?sessionexpired=False&frompayment=False&fbclid=IwAR0kwzpjH1mrDJlGtvgXMuZ8APDKxhuYdJvBDjbWmbhgqHCx08IrnG6m5dY
https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
https://ematrica.nemzetiutdij.hu/
https://www.hac.hr/index.php/en/toll/toll-rates
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia?fbclid=IwAR0e8xgeAv9Z2QLzIV6qFT0ADThLjlqTDgtBB0kAUMK6Pj0uPvwo4NI2jhg


LOTY / PROMY

Loty

Loty do Chorwacji uruchamiane są najczęściej sezonowo przez tanie linie lotnicze, z wielu

miast w Polsce:

Wizzair

Ryanair

Multi wyszukiwarka lotów

Promy na wyspy

Dni kursowania, godziny i ceny na www.jadrolinija.hr lub w aplikacji jadrolinija. Z portu w

Splicie kursują także szybkie promy piesze - idealne na jednodniową wycieczkę na wyspy

(najlepiej podejść dzień wcześniej i sprawdzić opcje + zakupić bilety w okienku).  

Loty to bardzo wygodna opcja wyjazdu do Chorwacji. W około 1,5-2h będziemy

na miejscu! Szybko i przyjemnie, zwłaszcza że tanie linie lotnicze uruchamiają

w sezonie imponującą ilość połączeń z wielu miast w Polsce. 
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https://wizzair.com/pl-pl
https://www.ryanair.com/pl/pl
https://tc.tradetracker.net/?c=23742&m=12&a=323219&u=%2F
https://www.jadrolinija.hr/?fbclid=IwAR1ssqClpPa6O5G71MJ8vMtvEt_76KcmdKykY6coC-n02Ij7CWgxLryaGhs
https://www.jadrolinija.hr/?fbclid=IwAR1ssqClpPa6O5G71MJ8vMtvEt_76KcmdKykY6coC-n02Ij7CWgxLryaGhs


PODSUMOWUJĄC

Polecam zerkać na strony rządowe mimo wszystko, a także strony ambasad. Wszystkie linki

znajdziesz na stronie rządowej, którą podlinkowałam pod nazwą każdego kraju. 

Zasadniczo obywatele UE mogą podróżować swobodnie i bez większych przeszkód, tak jak

odbywało się to w czasie przed pandemią Covid19. Podczas tranzytu nie są wymagane

dodatkowe dokumenty związane z sytuacją pandemiczną.

Nareszcie! :)
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NOCLEGI

W Chorwacji spotkałam najlepszych, najmilszych i najbardziej pomocnych hostów, a na

powitanie zawsze czekał na mnie lokalny upominek w postaci oliwy, wina, owoców,

słodkości. Uwielbiam wynajmować tu klimatyczne mieszkania i domy, pokoje w rodzinnych

pensjonatach. Rezerwuję w 99% na tym portalu.

Popularne jest wśród Polaków jechanie “w ciemno”, i szukanie noclegu po przyjeździe, ale

nie polecam tej opcji. Nigdy nie testowałam jej w Chorwacji osobiście, po kilkunastu

godzinach w samochodzie mam ochotę wypocząć, a nie biegać po zatłoczonych, wąskich

uliczkach w poszukiwaniu noclegu. Na miejscu możemy wybrać jedynie z tego co “zostało”,

bez porównania do wielu ofert, które możesz przejrzeć w internecie. Rozwiązaniem może

być np. rezerwacja na 1-3 noce przez internet i szukanie kolejnego noclegu na miejscu - jeśli

ktoś bardzo chce.

Chorwacja ma bardzo dobrze rozwiniętą i funkcjonującą bazę noclegową.

Najczęściej trafisz na prywatne pensjonaty, domy gościnne, apartamenty i

mieszkania prywatnych właścicieli. 
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https://bit.ly/31ea63Z


ZWIEDZANIE

Polecam zaglądać co jakiś czas, ponieważ w najbliższym czasie pojawi się kilka nowych

artykułów dotyczących mniejszych miejscowości w Dalmacji, a także z wyspy Hvar, Ciovo i

zatoki Kasztelańskiej (z kwietnia 2022- także na świeżutko!).

Atrakcje możesz zarezerwować również online, z wyprzedzeniem. Na tym portalu kupisz

bilety wstępu, rejsy, wycieczki z przewodnikiem, lekcje gotowania, degustacje win i wiele

więcej unikalnych atrakcji, oferowanych przez lokalnych mieszkańców. Bardzo polecam

przejrzeć i skorzystać z tych dobroci!

Listę przewodników po chorwackich miastach znajdziesz na moim blogu, w

kategorii “Chorwacja”. 
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http://bit.ly/2BiJhks
http://bit.ly/2BiJhks
https://zamieszkali.pl/chorwacja/


DOKUMENTY

dowód osobisty lub paszport (również dotyczy dzieci!)

Dokumenty potrzebne aby przekroczyć granicę Chorwacji (a także krajów tranzytowych) to:

Warto mieć ze sobą oba dokumenty oraz ich kserokopie. To na wypadek utraty jednego z

dokumentów - zawsze bezpiecznie i bez problemu wrócimy na drugim dokumencie.

Kserokopia może być pomocna jeśli mamy tylko jeden dokument, w przypadku utraty lub

zniszczenia. 

Obowiązkowo sprawdź ważność dokumentów osób podróżujących oraz pojazdu (w tym

ubezpieczenia, przegląd).

Poniżej ważne i przydatne informacje praktyczne, które pomimo swojej

oczywistości, sprawiają nam najwięcej problemów w czasie wyjazdów. 
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PŁATNOŚCI

W Chorwacji (a także innych krajach) używam karty wielowalutowej revolut. Sprawdza się

idealne, dodatkowo mam bezpłatne wypłaty z bankomatów do kwoty limitowej. Bardzo

polecam to rozwiązanie. Aplikacja w telefonie ułatwia kontrolowanie wydatków, a także

podnosi bezpieczeństwo. Karta jest przedpłacana, także w przypadku utraty lub kradzieży,

ewentualne straty będą tylko do kwoty, którą wcześniej przelaliśmy (nikt nie będzie miał

dostępu do naszego głównego konta w banku!). Przy płatności zapisują się wszystkie miejsca

w aplikacji, bardzo fajna funkcja.

Gotówka przyda się do mniejszych płatności, a także do płatności w małych konobach,

kawiarniach, piekarniach czy na targu. Gotówkę można wypłacić z bankomatu z karty revolut

lub wymienić w kantorze / banku / na poczcie w Chorwacji. Nie wymieniaj złotówek na euro,

aby później wymienić je na kuny. Taka operacja jest bezsensowna i bardziej kosztowna.

Lepiej zapłacić w kantorze kartą i wypłacić kuny, lub wybrać po prostu z bankomatu.

Funkcjonowałam tak przez dwa miesiące w Chorwacji i polecam ten sposób. 

Walutą obowiązującą w Chorwacji jest kuna, nie euro (chociaż za rok się to

zmieni). Powszechne jest pobieranie płatności za noclegi w euro, ale we

wszystkich pozostałych miejscach płacimy chorwacką walutą (kuna).
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https://bit.ly/2YqjsZP


UBEZPIECZENIA

Karta uprawnia do takich samych świadczeń zdrowotnej opieki publicznej, które obowiązują

w danym kraju dla jego obywateli (na terenie EU). Będzie dużym ułatwieniem w sytuacjach

bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, konieczności pomocy szpitalnej, w nagłych

wypadkach. 

Dodatkowo polecam wybrać prywatne ubezpieczenie. Koszty są niewielkie, a jest to

dodatkowe zabezpieczenie, szczególnie ważne przy podróży z dziećmi. Możesz porównać

oferty np. tutaj.

Polecam sprawdzić na mapie, gdzie w pobliżu miejsca pobytu znajdują się najbliższe szpitale

i przychodnie, z których możesz skorzystać w razie potrzeby.

Karty EKUZ dla każdego podróżującego zamówisz online z wysyłką do domu,

lub wyrobisz na miejscu w lokalnym oddziale NFZ. 
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https://partner.rankomat.pl/tracking/click/6062703bf6b496129ac38aae0ab19216


INNE
Entercroatia

Wypełnienie wniosku nie jest obowiązkowe od 9 kwietnia 2022.

https://entercroatia.mup.hr

Odyseusz

Polecam zapoznać się z tym portalem. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za

granicą, MSZ będzie mógł podjąć kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy

poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

System "Odyseusz" umożliwia otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży

oraz innych informacji konsularnych.

https://odyseusz.msz.gov.pl/

©
  zam

ieszkali.pl  by Arleta Adam
ska 

https://entercroatia.mup.hr/?fbclid=IwAR1n878-sIWDuVPNE9I3j4fmnSIuMfkGTcLLUHBeatr6zdQT6qLTTkkY40U
https://odyseusz.msz.gov.pl/


INNE
Jeżowce

Uwaga na jeżowce - koniecznie buty do wody. Nie wyciągaj zwierząt z wody, nie męcz ich,

nie skracaj im życia.

Pamiątki

O pamiątkach mam całkiem fajny post na instagramie, podaję nazwy produktów i zdjęcia, z

podziałem na regiony w których je kupisz. Zobacz tutaj.
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https://www.instagram.com/p/CL_b_MPL-SZ/


C H E C K L I S T A  ( L O T )
W  N A W I A S A C H  P O D A J Ę  O P T Y M A L N E

T E R M I N Y  R E A L I Z A C J I  P R Z E D  W Y L O T E M

Loty (3-5 mies)

Noclegi (1-5 mies)

Rezerwacja atrakcji (1-2 mies)

Rezerwacja samochodu (1-2 mies)

Sprawdzenie ważności dokumentów tj. prawo

jazdy, dowód, paszport, karta EKUZ (2 mies)

Założenie karty wielowalutowej (1mies)

Ubezpieczenia dodatkowe poza  EKUZ (5-1dni)

Kontakt przed przyjazdem z hotelem/hostem -

potwierdzenie rezerwacji (1-2 tyg)

Pakowanie (5-2 dni)

Zakup leków, kosmetyków, soczewek i innych 

(7-2 dni)

Rezerwacja transferów  lotniskowych (14-2 dni)

Wydruk biletów, rezerwacji, kart pokładowych, 

 polisy ubezp., ksero dokumentów na wypadek

zgubienia (3-1 dni)

Potwierdzenie godzin lotów (24-6 h)

Odprawa online (24 h)

COVID - aktualnie bez dodatkowych restrykcji i

wymagań  

Przeczytaj blog zamieszkali.pl 

NOTATK I
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C H E C K L I S T A  ( A U T O )
W  N A W I A S A C H  P O D A J Ę  O P T Y M A L N E

T E R M I N Y  R E A L I Z A C J I  P R Z E D  W Y J A Z D E M

Wybór trasy przejazdu (2-1 tydz)

Zapoznanie się z aktualnymi warunkami

tranzytu / pobytu w krajach przejazdu  

(1 tydz)

Winiety zgodnie z trasą przejazdu (1 tydz)

zamawiane online z wysyłką lub elektroniczna /

lub zakup na stacji w trasie

Noclegi (1-5 mies)

Rezerwacja atrakcji (1-2 mies)

Sprawdzenie ważności dokumentów tj. prawo

jazdy, dowód, paszport, karta EKUZ (2 mies)

Założenie karty wielowalutowej (1mies)

Ubezpieczenia dodatkowe poza EKUZ 

(5-1 dni)

Kontakt przed przyjazdem z hotelem/hostem -

potwierdzenie rezerwacji (1-2 tyg)

Pakowanie (5-2 dni)

Zakup leków, kosmetyków, soczewek i innych

(7-2 dni)

Wydruk biletów, rezerwacji, polisy ubezp.,

ksero dokumentów na wypadek zgubienia (3-1

dni)

COVID - aktualnie bez dodatkowych restrykcji i

wymagań 

Przeczytaj blog zamieszkali.pl 

NOTATK I
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zamieszkali.pl
@arletaadamska
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https://www.zamieszkali.pl/
https://www.instagram.com/arletaadamska/

