
Route naar Valalta in Kroatië(*
(* Opm.; Deze route beschrijving is opgemaakt met de gedachte aan 
het reizen met een caravan of vouwwagen.

Routebeschrijving naar Rovinj, Kroatië.

“A” Vanaf Oldenzaal: via de A1/E30 passeert u de Nederlands-Duitse 
grens en rijdt u richting Osnabrûck (30/E30).
Bij het Autobahn-Kreuz Lotte/Osnabrûck rijdt u richting Dordtmund/Kôln
(1/E37).
Deze weg volgt u tot het Westhofener Kreuz, waar u de Sauerland-Autobahn
richting
Frankfurt neemt (45/E41/E40) Volg nu verder de beschrijving  “B”
A-1. Vanaf Arnhem: via de A12 passeert u de Nederlands-Duitse 
grens en rijdt u richting Oberhausen (3/E35).
Bij Autobahn-kreuz Oberhausen houdt u Reckling-Hausen/Dortmund (2/E34) aan.
Bij Autobahn-kreuz Dortmund nw, (45/E41/E40) richting Frankfurt rijden 
(dit is de Sauerland-Autobahn).
Volg nu verder de beschrijving bij “B”.
A-2. Vanaf Venlo: via de A67/E34 rijdt u richting Kaldenkirchen. 
U rijdt een stukje over een verbindingsweg, vervolgens passeert u de 
Nederlands-Duitse grens.
Volg de 61/E31 Mônchen-Gladbach, Koblenz, Ludwigshafen-Mannheim, tot aan
het 
Autobahndreieck Hockenheim.
Dan volgt u tot aan het volgende Autobahnkreuz Walldorf de E50 richting 
Heillbronn.
Op het Autobahnkreuz Waldorf kiest u de weg naar Karlsruhe (5/E35) tot aan
het 
Autobahndreieck Karlsruhe, waar u de 8/E52 Stuttgart, Ulm, Augsburg, 
Mûnchen volgt.
U volgt de 8/E52 tot aan Autobahndreieck Eschenried, waar u de weg om
Mûnchen 
neemt richting Salzburg (99/E45/E52).
Bij het Autobahnkreuz Mûnchen-sud kiest u de 8/E45/E52, Autobahn Munchen-
Salzburg.

Kijk nu verder bij “C”.
 
“B” U rijdt nu op de Sauerland autobahn. 
Deze weg volgt u tot de Seligenstadter Dreieck (na Frankfurt).
Daarna rijdt u richting Würzburg/Nûrnberg (3/E4l/E45).
Bij Autobahn-kreuz Nürnberg de 9, E45 volgen richting Ingolstadt/Mûnchen.
Deze weg (9, E45) vervolgen tot Autobahn-kreuz Mûnchen-nord, waar u
99/E45/E52 gaat volgen richting Salzburg.
Bij Autobahn-kreuz Mûnchen sud kiest u de 8/E45/E52 richting Salzburg.
Tussen Munchen en Salzburg gaan we, bij afrit 100 (Bad Feilnbach), van de 
autobahn af voor een welverdiende nachtstop. 
We vinden hier, na 5 kilometer, Camping Tenda.

“C”
Hier zijn speciaal voor passanten veldjes aangelegd voor dit doel. Dat zijn
hier en daar verspreid, cirkelvormige veldjes met daarop aansluitpunten
voor de elektriciteit en als je daar aankomt maakt de weg gelijk een bocht
naar rechts. We hebben geluk dat we dat nare hoge stoeprandje in de gaten
hebben en dus de bocht wat ruim nemen. Deze is heel gemeen voor de wielen
en de onderkant van de caravan als je daarmee in aanraking komt. Wees
gewaarschuwd! Maar sta je op een plekje dan hoef je alleen de poten van de
caravan maar uit te draaien en de stekker in het stopcontact te steken en
Je bent gereed voor de avond en eventueel de nacht. We wandelen wat rond,
nemen een douche en kijken wat er te eten is.  
De volgende ochtend draait u weer de weg op richting Salzburg en volgt nu



verder de beschrijving bij “D”
“D” Via de Autobahn Mûnchen-Salzburg passeert de Duits-Oostenrijkse grens
(denkt u aan het 
autobahnvignet voor Oostenrijk! Te koop bij de tankstations voor en bij de 
grensovergang en bij de A.N.W.B.).
Volg nu de AlO/E55 richting Villach. Onderweg komt u door de Tauerntunnel 
en de Katsbergtunnel (tol).
Bij Villach, Knoten Villach neemt u de A-ll richting de Karawankentunnel
(Richting Slovenië). 
Grensovergang Oostenrijk-Slovenië, Karawankentunnel (tol).
In Slovenië aangekomen volgt u de Al/E6I (tol) Jesenice-Ljubljana.
Bij Ljubljana houdt u Postojna en daarna Koper (Capodistria) aan 
(lO/E61/E70) (tol).
Bij Koper aangekomen stopt de snelweg weer en komt u door een vaak drukke 
buitenwijk.
Volg de borden Buje/Pula (E751). 
Niet ver na Koper, bij Dragonja passeert u de Sloveens-Kroatische grens.
Nog steeds volgt u Buje en daarna Pula.
Circa 45 km voorbij Buje neemt u de afslag Rovinj.

Rovinj
Bij het binnen rijden van Rovinj zie je al gelijk de wegwijzers staan die
je naar Monsena en Valalta sturen. Je gaat dan een stukje langs de haven en
daar komt de laatste splitsing, linksaf voor Monsena en rechtdoor voor
Valalta.
De weg eindigt aan de hoofdingang van de camping.
Nu bent u aangekomen bij: Valalta
Terug
De terugreis naar Nederland leest u gewoon deze route achterstevoren.
Hierbij wel bedenken dat ook op de terugreis een nachtstop geen overbodige 
luxe is. 
Daarom heb ik ook nu een advies Camping opgezocht en wel, Camping-Platz
Augusta. Vanaf Munchen in de richting van Ulm rijdend kom je bij Augsburg
afrit 73, Augsburg-Ost richting Neuburg tegen. Deze volg je tot aan de
verkeerslichten en daar ga je rechtsaf.  De camping is direct naast de
grote weg.


