
POKYNY NA CESTU - VLASTNÍ DOPRAVA 
Vážení klienti, 
děkujeme Vám, že jste si pro svoji letošní dovolenou vybrali zájezd naší cestovní kanceláře, a dovolte nám, 
prosím, podat Vám touto cestou několik důležitých informací a rad pro spokojený a bezproblémový průběh 
Vaší cesty a pobytu v Itálii. 

DOPORUČENÁ TRASA: 

Praha – Plzeň – Mnichov – Innsbruck – Brennero – Trento – Modena – Bologna – Rimini – Ancona – 
Pescara.  

Z dálnice sjeďte výjezdem „Pescara Nord“, projeďte platidlem a odbočte doleva, směr Silvi. Dále pokračujte 
rovně a na kruhovém objezdu se dejte opět doleva. Po cca 1 500 m projedete kolem označení městečka 
SILVI a po pravé straně budete mít autoservis IVECO. 

Ihned za ním odbočte na kruhovém objezdu prvním výjezdem vpravo (ještě před obchodem Expo 2000, 
který je také po pravé straně) a jeďte stále rovně až na křižovatku s ulicí Viale Tevere, kde odbočte doleva 
a cca za 30 m budete mít po pravé straně kancelář Agenzia MACRINUM (naproti bílé sportovní hale). 

Adresa kanceláře:  

Viale Tevere 41, PSČ: 64028 Silvi Marina (TE)  

Agenzia Macrinum  – rezidence Green Marine 
 

Telefonní kontakt na česky mluvícího delegáta: 
00420 734 799 077 

 
PŘIBLIŽNÁ KALKULACE NÁKLADU NA DOPRAVU AUTEM: 

Celkový náklad na dopravu je závislý na spotřebě benzinu či nafty Vašeho auta, objemu jeho nádrže a 
dálničních poplatcích. Z tohoto důvodu musíte finální výpočet provést sami, my Vám poskytneme pouze 
orientační údaje. 

Cena pohonných hmot:   benzín cca 1,51 EUR, nafta cca1,35 EUR 

Počet najetých km na trase Praha – Silvi Marina:     cca1.290km 

Dálniční poplatky v Itálii (Brenner – Pescara Nord):   2x 50 EUR 

Poplatek za průjezd Brenneru: 2x 9 EUR 

Poplatky - Rakousko (cena se liší dle délky platnosti dálniční známky): od cca 9 EUR 

                  (možnost zakoupení rakouské dálniční známky za české koruny již na území ČR) 

 

POJIŠTĚNÍ VOZIDLA: 

Pečlivě si, prosím, zkontrolujte pojistnou smlouvu na Váš vůz. Na co všechno se vztahuje Vaše pojistka 
v zahraničí a zvláště do jaké výše je její plnění (hlavně u starších vozidel). 

 

UBYTOVÁNÍ: 

Vaše apartmány a hotelové pokoje budou v den zahájení pobytu připravené k nastěhování od 16:00 hod. 
Na místě, v kanceláři agentury Macrinum, Vás budou očekávat česky mluvící delegáti. Ti Vás po 
odbavení nasměrují do Vašich hotelů a rezidencí. 

 
Úřední doba v příjezdový den je 8:30 – 12:30 hod a 15:30 – 19:30 hod. V případě pozdějšího příjezdu 
kontaktujte, prosím, delegáty na výše uvedeném telefonním čísle. 

 
 
 
 
 
 



DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 
 

Policie – Polizia 112, 113 
První pomoc – Proto Soccorso 118 
Hasiči – Pompieri 115 
Odtahová služba – Autosoccorso 116 
Velvyslanectví Řím 0039 06 3609 571 

 
 

Přejeme Vám příjemnou dovolenou plnou sluníčka a pohody. 

Vaše cestovní kancelář Macrinum.CZ 
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