ZA SLUNCEM PO SEVERNÍ DALMACII
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce jsme chtěli strávit s manželkou dva týdny dovolené u
teplého moře v Chorvatsku. Odmítli jsme pobyt na Adria Rally v Pule a rozhodli jet opět do
Dalmacie, kde to již známe a jsme zde spokojeni.
Vyjeli jsme v neděli 20.7 v poledne z Rožnova.
Po špatných zkušenostech z loňského roku
jsem se rozhodl nejet přes Maďarsko po známé
silnici 86, ale přes Rakousko. Byl jsem mile
překvapen rychlým průjezdem Vídní po nové
dálnici. Silný vítr nám foukal po celou cestu do
zad, takže se jelo dobře, až na počasí, které
přešlo v trvalý déšť až liják, který nás
doprovázel až k moři. V okolí Plitvických jezer klesla venkovní teplota až na 8C. Při výjezdu
z dálničního tunelu Sv.Rok byla rychlost vozidel omezena na 40km/hod pro silný boční vítr, který
silně cloumal našim karavanem. Po průjezdu tunelem sice teplota stoupla na 18C, ale naše
představy o teplotě u moře byly úplně jiné.
Naše první zastávka byla ve známém campingu
Pisak cca 10km od Maslenického mostu.
Vedoucí campingu Šimo Bučič nás srdečně
přivítal i s lahví „crnego“ vína. Protože foukala
silná bora, umístili jsme karavan do závětří
restaurace. Při dotazu na budoucí počasí nám
odpověděl jako vždy „dobro bude“.
Skutečnost však byla naprosto jiná. Za chvilku
po našem příjezdu nás navštívili přátelé z CC Ostrava, kteří si na webových stránkách přečetli, že
sem jedeme. Sami byli ubytovaní v campingu u hotelu Alan v Starigradu. Jejich návštěvu jsme jim
příští den opětovali.
O sluníčku a koupání v teplé vodě jsme si mohli jen zdát. I když slunce na chvilku vysvitlo, voda
v moři byla ve středu teplá pouhých 17C. Tak jsme se alespoň důkladně vyspali a odpočinuli.
Teprve ve čtvrtek se počasí umoudřilo a my si mohli s trochou odvahy zaplavat.
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Po čtyřech dnech pobytu měníme camping. Původně jsme měli naplánováno pobyt v Ninu.
Vzhledem k informacím, že camping Ninska Laguna je obsazen, jsme jeli přímo do campingu
Solaris v Šibeniku.
Cestou po pobřeží jsme se kochali krásným
pobřežím Šibenické Riviery. Po příjezdu do
campingu Solaris jsme si vybrali místo co
nejblíže moře v domnění, že budeme mít blízko
do moře na koupání. Bohužel počasí se
neumoudřilo, voda byla stále studená a na
moři velké vlny. Od naší poslední návštěvy
tohoto campingu byly provedeny velké úpravy
na pláži. Byly vystaveny bazény pro děti i
dospělé a krásná restaurace s výhledem na pláž. Camping byl obsazen z cca 50% a v místech kde
jsme tábořili na Adria Rally v roce 2004 nebyl žádný karavan.
Během našeho pobytu jsme navštívili camping ve Vodice, který byl menší jako Solaris, při stejných
cenách (cca 770.-Kč/noc), ale podle našeho názoru příliš neosobní.
Po třech dnech neměnícího se počasí jsme se
rozhodli, že pojedeme předčasně domů opět se
zastávkou v Pisaku na jednu noc. Ranní sluníčko
nás zlákalo na prodloužení pobytu o další den. I
když voda v moři byla chladná, ale sluníčko
pořádně hřálo, a tak my z jedné noci nakonec
zůstali tři noci. Dokonce jsme si zaplavali, jako
každý rok, k vzdálenému majáku.
V průběh dalšího počasí jsme příliš nevěřili a tak jsme se rozhodli zbytek naší dovolené strávit
raději s přáteli karavanisty na Národním srazu AČR v Plzni. Do Plzně jsme jeli přímo přes
Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko a Německo. Na národní sraz jsme přijeli mezi prvními účastníky
již ve čtvrtek v poledne.
I když letošní dovolená neproběhla podle našich přání, tak jsme na Chorvatsko nezanevřeli a rádi
se tam snad i v příštím roce opět vrátíme.
Další fotografie z našeho putování najdete ve fotogalerii našich webových stránek.
Vašek Hronek
Červenec 2010
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