
Autem do Řecka 
Protože jste se rozhodli pro cestu na Vaši dovolenou do Řecka autem, chtěli bychom Vám být 
nápomocni i pro tuto variantu a poskytujeme Vám některé základní informace. Současně Vás 
ale upozorňujeme, že nemůžeme garantovat jejich platnost po celou letní sezonu, zejména za 
současné situace způsobené epidemií Covid 19. Krátce před odjezdem si prosím ověřte 
platnost všech našich informací a doporučení. Odhad nákladů na cestu tam a zpět je 
dohromady do 11.000 Kč (z místa bydliště 1600 km x 2, spotřeba 7,0 l/100 km, cena benzínu 
33 Kč/litr, dálniční poplatky Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Severní Makedonie, Řecko). 
 
Jaká je optimální trasa cesty? 

Doporučujeme cestu přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Makedonii. Jde o rychlou trasu, která 
měří přibližně 1300 km a cesta trvá přibližně 13 hodin (z české hranice do Leptokárie). Z ČR 
přes Brno a Bratislavu pojedete na Budapešť, Bělehrad, Kumanovo (Severní Makedonie) až do 
Evzoni (hraniční přechod). Pojedete po dálnici, případně dvouproudé silnici, kde je dostatek 
čerpacích stanic a míst pro odpočinek.  

 
 
Další informace pro cestu: 
Platnou dálniční známku (elektronickou) budete potřebovat pro Slovensko a Maďarsko. 
Elektronickou dálniční známku lze už před cestou zakoupit přes internet. Slovenská dálniční 
známka pro osobní automobil stojí 10 EUR (desetidenní) nebo 14 EUR (měsíční). Maďarská 
13,24 EUR (desetidenní) a 18,07 (měsíční). 
Mýtné se platí v Srbsku i Makedonii cca 25 EUR za obě země dohromady za 1 cestu, platba 
vždy na mýtných branách, a to buď v místní měně nebo v Eurech nebo kartou. Dálnice v Řecku 
jsou kvalitní a v některých úsecích jsou také zpoplatněné, 2-3 EUR za úsek. 
Na cestu je nutná platná zelená karta a povinná výbava auta, v Řecku je například povinný 
hasící přístroj. V Srbsku a Makedonii respektujte povolenou rychlost, jsou zde nižší rychlostní 
limity.  
Po přejezdu řecké hranice a vstupu do Řecka telefonicky kontaktujte pana Panajotise 
Margaritopolouse a to na českém mobilním čísle +420 737 333 400, s kterým si dohodnete 
podrobnosti příjezdu. Příjezd do Leptkárie plánujte tak, abyste dorazili v nástupní den kolem 
17 hodiny. Ubytovávání probíhá mezi 17 a 20 hodinou. V odjezdový den je nutné apartmán 
opustit do 11 hodin. 



 
 
Adresa apartmánového domu Orion:  ORION 

VASILEAS KONSTANTINU 84 

600 63 Leptokaria 

 

GPS: 40.0557186N, 22.5632364E 

Pozor jedná se o Leptokarii na Olympské riviéře, v navigaci jich můžete nalézt více. 

 

Popis epidemiologické situace a podmínky tranzitu přes uvedené země a vstupu do Řecka  

budou rozesílány aktualizované před každým turnusem. 

 

Podrobnější a aktuální informace pro cestu a pobyt samozřejmě získáte na internetu, 
například podmínky vstupu na území států na www.mzv.cz, dálniční známky a mýtné na 
https://www.tolls.eu/cs/slovensko, https://www.tolls.eu/cs/madarsko, 
https://www.tolls.eu/cs/srbsko, https://www.tolls.eu/cs/severni-makedonie, 
https://www.tolls.eu/cs/recko nebo ceny benzinu a nafty na  https://www.mbenzin.cz/ceny-
benzinu-a-nafty-v-evrope 

 
Šťastnou cestu přeje MO OSŽ. 
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