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Dálniční známku kupujte jen u autorizovaného prodejce.
Pro obytné auto do 3.5t potřebujete vždy jen známku 2A

Tato mapa vychází z mapy zveřejněné slovinskou půjčovnou obytných vozů
Nestcampers. Tato společnost má v nabídce 15 menších obytných vozů s
neomezenými kilometry, asistencí 24/7 a zákazníci mohou využít různé slevy na
pobyt v kempech. Na svých stránkách nabízí tipy na zajímavá místa nejen ve
Slovinsku

Silver On The Road

https://evinjeta.dars.si/cs
https://www.nestcampers.com/en
https://silverontheroad.com/


1 Svečina - cesta ve tvaru srdce
Region severně od Mariboru, kopcovitá krajina zalitá sluncem a
posetá nekonečnými vinicemi. Najdete zde známou silnici ve
tvaru srdce.

19 Zelenci - smaragdové zrcadlo hor
Sava Dolinka a k tomu Smaragdové, v zimě nezamrzající, jezírko,
ve kterém pramení řeka bonus: výhled na okolní hory!

37 Partizánská nemocnice Franja
V malebné rokli s malými vodopády se ukrývá tajná nemocnice z
druhé světové války. Byla to nejlépe vybavená partyzánská
nemocnice.

73 Národní park Plitvická jezera
Nejoblíbenější turistická atrakce Chorvatska a památka světového
dědictví UNESCO.To asi mluví za vše.

74 Národní park Krka
Další chorvatský národní park, kde najdete jezera, vodní kaskády,
jeskyně a vodopády!

75 Trogir
Staré město si zachovalo mnoho nedotčených a krásných budov z
doby své slávy mezi 13. a 15.stoletím. Světové dědictví UNESCO.

76 Split (Diokleciánův palác)
Druhé největší město v Chorvatsku a největší město na pobřeží
Jaderského moře. Podívejte se na Diokleciánův palác – jedna z
nejlépe zachovaných památek římské architektury na světě.

77 Národní park Kornati
Rezervujte si celodenní výlet lodí a plavbu po ostrovech.
Křišťálově modré moře, olivové rýhy, bohatý mořský ekosystém a
dechberoucí scenérie.

78 Pula
Jeden z nejzachovalejších amfiteátrů na světě, úžasná kuchyně a
další ohromující římské ruiny.

79 Rovinj
Toto malé rybářské městečko je opravdu malebné – vyplňuje
každý centimetr poloostrova a ze tří stran jej omývá Jaderské
moře.!

80 Národní park Paklenica
Nejnavštěvovanější lezecké centrum v Chorvatsku. Blízkost
mořské vody dává této oblasti zvláštní kouzlo, protože můžete
kombinovat horolezectví a vodní sporty.

81 Pláž Zlatni Rat
500 metrů dlouhá oblázková pláž, která vlivem mořských proudů
mění tvar, je nejkrásnější a nejunikátnější pláž Chorvatska.

82 Grožnjan
Malé istrĳské město s velkým kulturním významem. V letních
měsících toto město žije a dýchá uměním a jeho uličky se stávají
jedním velkým jevištěm.

83 Hrad Trakoščan
Pohádkový zámek postavený ve 13. století.

84 Zadarské mořské varhany
Zadarské mořské varhany jsou jedinečný hudební nástroj
poháněný pohybem vln. A ještě slovo Alfreda Hitchcocka pro
město Zadar: "Musí to být ten nejkrásnější západ slunce na
světě!"

85 Muzeum narušených vztahů
Prozkoumejte památky, které zůstanou po skončení vztahu v
nejpodivnějším muzeu

86 Motovun
Nejzachovalejší středověká pevnost na poloostrově Istrie, která
se nachází na vrcholu velmi strmého kopce. Nádhera!

87 Zátoka Stiniva
Skrytá zátoka dramaticky ohraničená mohutnými vápencovými
útesy. Přístupné pouze po strmé úzké cestě nebo taxi lodí nebo
kajakem. Stojí to však za námahu!

88 Rastoke - Malá Plitvická jezera
Půvabná osada vodních mlýnů. Skvělé místo, kde můžete strávit
několik hodin, pít kávu a užívat si výhled.

89 Přírodní park Biokovo
Tyčí se od pobřežní oblasti až do výšky 1762 m (nejvyšší vrchol je
St. Jure). Skvělé místo pro pěší turistiku - výhledy jsou úžasné!

90 Modrá jeskyně na ostrově Biševo
Tato jeskyně se svou stříbřitě modrou barvou, vytvořenou
světelným lomem slunečního světla procházejícího trhlinou v
kameni, nenechává nikoho lhostejným. Nejlepší návštěva kolem
11:00 a 14:00.
91 Majstorska cesta
Nejkrásnější panoramatická silnice v Chorvatsku vybudována přes
pohoří Velebit již v 19. století. Mimo jiné se zde natáčel Vinnetou.

38 Důl rtuti Idrĳa
Druhý největší důl pro těžby rtuti na světě je jistě jedinečným
zážitkem. Ale pozor, můžete zde narazit na samotného
Prekmandlce,trpaslíka!

39 Nejstarší réva na světě
Starší než 400 let se jako jediná rostlina může pochlubit vlastním
muzeem – Dům Staré révy, který najdete v Mariboru.

40 Wakepark Dooplek
První vodní park ve Slovinsku určený pro vodní lyžování a
wakeboarding.

41 Metelkova: alternativní strana Lublaně
Díky svéráznému pouličnímu umění sídlícímu v bývalých
vojenských kasárnách a skvělému nočnímu životu stojí za
návštěvu.

42 Země sena
První skanzen seníků se skládá z 19 různých struktur na sušení
sena. Seníky jsou jedním z nejznámějších prvků slovinské lidové
architektury.

43 Soutok Sotočje
Toto je místo, kde se setkávají dvě řeky a konají se zde nejlepší
letní festivaly! Pokud se žádný nekoná, je to pěkné místo, na
zastávku, koupání a kempování. A pokud ano, užijte si hudbu!

44 Vodní háj Šunik
Budete mít pocit, že jste vstoupili do pohádky. 100m soutěska s
krásnými zelenými bazény je nádherná a turisty málo známá.

45 Pramen řeky Soča
Čistá čistá alpská voda vyvěrá z tmavé krasové štěrbiny. Pěkná
krátká procházka s odměňujícími výhledy!

46 Tábor Korita
Krásný a klidný kemp v údolí Trenta, nedaleko soutěsky Great
Soča

20 Vodopád Peričnik
Se svými 52 m je to jeden z nejvyšších slovinských vodopádů a
dokonce se lze podívat i za něj!

21 Vodopád Boka
Nejmohutnější vodopád ve Slovinsku. K dispozici je také pěkná
turistická cesta na úžasnou vyhlídku s výhledem na údolí Bovec.

22 Vodopád Kozjak
Tento vodopád najdete v kamenném amfiteátru nedaleko
Kobaridu. Některým scenérie přijde jako vystřižená z Tolkienova
příběhu!

23 Vodopád Savica
Jeden z nejznámějších vodopádů ve zemi. Slavný básník France
Prešeren popsal vodopád Savica v několika svých básních.

24 Vodopád Rinka
Druhý nejvyšší vodopád ve Slovinsku na konci krásného
Logarského údolí. Nejlepší výhled na vodopád je z boudy Orlovo
gnezdo.

25 Mangartské sedlo
Nejvýše položená silnice vedoucí až do výšky 2055 m.n.m, k
panoramatickým výhledům a s možností vyrazit na horu Mangart.

26 Průsmyk Vršič
Počítejte klikaté zatáčky, chaloupky, ovečky a památky! Na
vrcholu si dejte kávu nebo zůstaňte přes noc na horské chatě
Ticarjev, v okolí jsou úžasné túry.

27 Altopiano del Montasio
Krásná italská náhorní plošina. S trochou těstí, uvidíte malé sviště
a někdy i kamzíky, orly či káně. Možnost krátké túry k Rifuggio Di
Brazza (30 min).

28 Vodopád Virje
Místo pro fotografy, zamilované páry a lidi hledající odpočinek.

29 Skoky na lyžích aneb Planica
Druhý největší skokanský můstek na světě, najdete zde i zipline
pro odvážné či větrný tunel, k návštěvě láká i malé muzeum

30 Muzeum neandrtálců Krapina
Vstupte do stroje času a vraťte se daleko do minulosti. Jedná se o
jednu z nejvýznamnějších neandrtálských lokalit na světě.

31 Predjamský hrad
Nedobytný středověký hrad se na 123 metrů vysokém skalním
útesu tyčí již více než 800 let. Za největším jeskynním hradem
světa se nachází síť tajných tunelů.

32 Hřebčín Lipica
Rodiště a „kolébka“lipicánů. Ano, zde se dodnes chovají tito
vzácní bílí koně, tradice chovů hřebců začala již roku 1580 a
slavné plemeno bylo vyšlechtěno za vlády Marie Terezie.

33 Pláž Měsíční záliv
Krásná dlouhá oblázková pláž na dně 80metrového útesu je
naším oblíbeným místem na slovinském pobřeží. Vysoká
koncentrace škeblí a průzračná voda.

34 Zámek Miramar (IT)
Majestátní bílý zámek, domov arcivévody Ferdinanda Maxmiliána
Habsburského (bratra císaře Františka Josefa), s výhledem na
moře, obklopen parkem plným vzácných a exotických dřevin.

35 Napoleonův most - řeka Nadiža
Kamenný stupňovitý most přes řeku Nadiža, jednu z nejčistších a
nejteplejších alpských řek.Skvělé místo pro zaparkování auta a
osvěžení.

36 Sněhová jeskyně pod Raduhou
Nejvýše položená turistická jeskyně ve Slovinsku je otevřena od
června do října, o víkendech a svátcích. Působivý vstup a ledové/
klasické krápníkové útvary!

2 Plovoucí mlýn na řece Mura
Babičův mlýn, jedinečná slovinská kulturní památka z 19. století,
je jediným původním fungujícím vodním mlýnem na řece Muře.

3 Vinarium Lendava - rozhledna
Nejvyšší vyhlídková věž ve Slovinsku, zasazena mezi vinicemi,
nabízí úžasný výhled na západ slunce

4 Hrad Celje
Největší gotická pevnost ve Slovinsku s výhledem na město Celje,
tyčící se nad řekou Savinja.

5 Lublaňský hrad
Tento 900 let starý hrad se nachází na vrcholu kopce a poskytuje
skvělý výhled na hlavní město Slovinska.

6 Lógarská dolina
Jedno z nejkrásnějších alpských ledovcových údolí v Evropě. Tip:
Z Lógarského údolí se vydejte po silnici přes Pavličovo sedlo do
Jezerského údolí.

7 Jezersko a jezero Planšar
Nedotčené horské údolí v severním Slovinsku s krásným jezerem
k relaxaci a úžasnými túrami

8 Baza 20 - Kočevski rog
Výlet do centra partyzánských operací, do regionu, který je známý
hlubokými tajemnými lesy, medvědy a další divokou zvěří

9 Hrad Otočec
Romantický vodní hrad na řece Krka ve východním Slovinsku u
města Novo Mesto - původně hrad, na konci středověku získal
zámecký vzhled.

10 Jeskyně Postojna
Jeskyně Postojna je druhá největší jeskyně ve Slovinsku a jedno z
top míst k návštěvě.

11 Škocjanské jeskyně
Světové dědictví UNESCO a jedna z největších a nejkrásnějších
krasových jeskyní v Evropě.

12 Piran
Nejkrásnější ze slovinských pobřežních měst, posazené na malém
kousku země vyčnívajícím do moře.

13 Solné pánve Sečovlje
Tyto solné pánve, využíváné již od 13. století, patří mezi ta vzácná
místa, kde se sůl dodnes vyrábí podle několik staletí starých
postupů.

14 Goriška Brda
Slovinské malé “Toskánsko” malá vinařská oblast, ležící na
pravém břehu řeky Soča a severně od italského města Gorizia

15 Hrad a jeskyně Socerb
Skvělé místo na noc: hrad posazený na okraji 300 metrů vysoké
krasové skály, nabízející nádherný výhled na Koper a Terst.
Vysoce doporučeno!

16 Štanjel
Malebné středověké městečko uprostřed jedné z nejznámějších
slovinských vinařských oblastí. Navštivte hrad i zahradu Ferrari,
tvarovanou architektem Maks Fabianim!

17 Tolminská soutěska
Tolminská soutěska je přírodním zázrakem, vyhloubeným dvěma
krásnými, alpskými a divokými toky, trasa dlouhá 7 km vede v
nadmořské výšce pouhých 180 m.n.m

18 Soutěska Vintgar
Neuvěřitelně příjemné osvěžení v letních vedrech. Tato soutěska
je dlouhá 1,5 km, hluboká až 100 metrů a její stěny se místy zcela
zužují.

47 chata u jezera Krn (1340 m)

48 chata u Triglavských jezer (1685 m)
49 Kamnik sedlo, přístřešek (1864 m)
50 Kanin (2587 m)
51 přírodní skalní okno Prestreljenik (2499 m)

52 Velika Planina - pastýřská osada (1666 m)
53 Ojstrica - nejlepší výhled na jezero Bled (2350 m)
54 Lovrenská jezera (1520 m)
55 Golica - hora narcisů (1835 m)
56 chata Pogačnik - Kriški Podi(2052 m)
57 vápencová masa, náhorní plošina Nanos (2050 m)
58 Šmarna gora (676 m)

59 Predjamski grad
60 hora Triglav (2864 m)
61 vrchol Raduha (2062 m)
62 hora Snežnik (1796 m)
63 Podvežak and jezero Vodotočno

64 Jezero Predil
65 Jezero Bled

66 Jezero Bohinj
67 Jezero Jasna

68 Restaurace Franko - cvaří Ana Rošna

69 Slavné koblihy Trojane

70 Bled Cream Cake - Hotel Park
71 Open Kitchen Market - každý pátek v Lublaňi

72 Prekmurska gibanica - vrstvený dort

Turistika

Dobré jídloJezera

https://www.objevuj-slovinsko.cz/silnice-ve-tvaru-srdce-kungota-spicnik/
https://www.janmiklin.cz/clanek-zelenci-smaragdove-zrcadlo-hor/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Partyz%C3%A1nsk%C3%A1_nemocnice_Franja
https://www.chorvatsko.cz/vylet/plivice.html
https://np-krka.chorvatske.cz/
https://www.chorvatsko.cz/stdal/trogir.html
https://www.chorvatsko.cz/tema/dioklec.html
https://www.chorvatsko.cz/svdalos/kornati.html
https://www.chorvatsko.cz/istrie/pula.html
https://www.chorvatsko.cz/istrie/rovinj.html
https://www.chorvatsko.cz/svdal/pakleni.html
https://www.cestovinky.cz/clanek/zlatni-rat-plaz-ktera-se-hybe
https://desperado.cz/clanek-3862-groznjan-je-malou-istrijskou-vesnickou-nedaleko-more.html
https://all4camper.com/cs/chorvatsky-hrad-trakoscan-a-krasny-kemp-s-termalnimi-laznemi/
https://www.cestujlevne.com/pruvodce/chorvatsko/zadar/morske-varhany
https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/muzeum-nevydarenych-vztahu-odkryva-pribehy-o-lasce-a-ztrate-40265020
https://chorvatsko.vdetailech.cz/katalog-objektu/mesta-a-vesnicky/motovun
https://httpswww.novalja.czchorvatskoplazeplaze-ostrov-visplaz-stiniva
https://www.chorvatsko.cz/tema/slunj.html
https://www.novalja.cz/chorvatsko/vylety-priroda/narodni-parky/chranena-oblast-biokovo/
https://www.chorvatsko.cz/stdalos/bisevo.html
https://silverontheroad.com/2022/02/24/majstorska-cesta-nejkrasnejsi-panoramaticka-silnice-v-chorvatsku/
https://www.panda1709.com/index.php/2019/07/19/idrija-mesto-a-druhe-nejvetsi-naleziste-rtuti-na-svete/
https://www.objevuj-slovinsko.cz/dum-stare-revy/
https://dooplek.si/en/home/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/v-lublani-dokazali-ze-funguje-squat-v-centru-mesta-se-stal-vyhlasenym-kulturnim-6256932
http://www.dezelakozolcev.si/si/muzej-kozolcev/
https://kraji.eu/slovenija/sotocje_soca_tolminka/eng
https://www.soca-valley.com/sl/iskanje-dogodivscin/narava/2020122314084813/sunikov-vodni-gaj/
https://hoska-tour.cz/magazin/pramen-reky-soci-izvir-soce/
https://www.camp-korita.com/
https://www.radynacestu.cz/magazin/vodopad-pericnik/
https://www.panda1709.com/index.php/2019/07/21/vodopad-boka-mohutny-102-metru-vysoky-vodopad/
https://www.raftingslovinsko.cz/tipy-na-vylet/prochazky/vodopad-kozjak/
https://www.panda1709.com/index.php/2019/07/21/vodopad-savica-jeden-z-nejkrasnejsich-ve-slovinsku/
https://www.panda1709.com/index.php/2019/07/21/vodopad-rinka-105-m-vysoky-vodopad-v-udoli-logar/
https://www.autovylet.cz/autem-na-mangartske-sedlo-ve-slovinskych-alpach/
https://hoska-tour.cz/magazin/vrsic-sedlo-slovinsko/
http://www.sdetmipoevrope.cz/2018/07/04/putovani-za-syrem-montasio-v-italskych-julskych-alpach/
https://www.panda1709.com/index.php/2019/07/21/vodopad-virje-moznost-koupani-pod-vodopadem/
https://bezky.net/clanek/1768-planica-neni-jen-mamuti-mustek-je-to-mamuti-zazitek
https://culture.ec.europa.eu/cs/european-heritage-label/krapina-neanderthal-site
https://www.postojnska-jama.eu/cs/predjamsky-hrad/
https://www.objevuj-slovinsko.cz/lipica/
https://www.objevuj-slovinsko.cz/mesicni-zaliv/
https://www.cestovinky.cz/clanek/zamek-miramare-mel-byt-hnizdeckem-lasky-ne-vsak-na-dlouho
https://www.panda1709.com/index.php/2019/08/01/robidisce-kamenne-domy-a-ostruziny/
https://www.svetoutdooru.cz/hory/vystup-na-vrchol-raduha-od-vychodu/
https://www.panda1709.com/index.php/2019/08/01/babicevuv-mlyn-z-roku-1890-na-rece-mura/
http://vinarium-lendava.si/en/
https://www.objevuj-slovinsko.cz/celjsky-hrad/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lubla%C5%88sk%C3%BD_hrad
https://www.svetoutdooru.cz/hory/treky-v-logarske-doline/
https://www.objevuj-slovinsko.cz/jezersko/
https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/slovinsko-kocevski-rog-termalni-lazne-masove-hroby-dolenjske-toplice-jama-pod-krenom-baza-20-novo-me.A190712_173159_kolem-sveta_hig
https://www.panda1709.com/index.php/2019/07/31/hrad-otocec-maly-ostrov-na-rece-krka/
https://www.postojnska-jama.eu/cs/postojenska-jeskyne/
https://www.radynacestu.cz/magazin/skocjanske-jeskyne/
https://www.radynacestu.cz/magazin/piran/
https://www.panda1709.com/index.php/2019/08/02/secoveljske-solne-panve-secovlje-soliny/
https://www.radynacestu.cz/magazin/goriska-brda/
https://www.panda1709.com/index.php/2019/08/06/jeskyne-socerb-jediny-podzemni-kostel-ve-slovinsku/
https://www.objevuj-slovinsko.cz/stanjel/
https://www.panda1709.com/index.php/2019/07/31/tolminska-souteska-a-malebne-udoli/
https://www.radynacestu.cz/magazin/souteska-vintgar/

