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POTOVANJE Z AVTODOMOM!
E-priročnik je nastal v sodelovanju s
Hiša na kolesih

Avtor: Marko Bauman
(spletni blog naoff.si)
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8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom -

V sodelovanju s Hiša na kolesi.

UVOD
Potovanje z avtodomom je nekaj posebnega. Svoboda, ki jo nudi hiša na
kolesih, je glavni razlog, da se danes vse več ljudi odloča za najem
avtodoma. Avtodomi so dandanes bogato opremljeni, nudijo res veliko
udobja in zagotavljajo povsem varno in udobno potovanje.
Največja prednost kadar se odločite za najem avtodoma je, da ste povsem
neodvisni od lokacije. Si predstavljate, da za svoj poletni dopust, na
katerega ste komaj čakali, najamete apartma ali hotel, potem pa ste
razočarani nad lokacijo? Takšna izkušnja je lahko zelo neprijetna. Kadar se
odločite za najem avtodoma tega strahu ni. Če vam kraj v katerega ste se
pripeljali ni všeč, se enostavno odpeljete drugam. Vsak dan ali vsakih
nekaj dni lahko zamenjate lokacijo, kar vašemu dopustu daje svojevrstni
čar in fleksibilnost. Da ne omenjam kampiranja povsem na obali ali na
plaži in opazovanje sončnega zahoda ter uživanja ob jutranji kavici, “na
terasi” svoje hiške na kolesih.
Glavne prednosti potovanja z avtodomom:
- Vsak dan lahko prenočite na drugi lokaciji,
- prenočite lahko povsem ob morju (na plaži),
- ste blizu narave - zraven avtodoma lahko postavite tudi šotor,
- tesno se povežete z vašo družino, saj ste vsi skupaj v istem prostoru,
- pri potovanju aktivno sodelujejo vsi člani družine - vsak ima svoje
zadolžitve,
- obiščete lahko veliko število turističnih znamenitosti, saj ste vseskozi
mobilni.

Pri potovanju z avtodomom dan ni enak dnevu!
8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom
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Svoboda je v življenju
najbolj pomembna! Naj
bo tako tudi na
dopustu.
8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom
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1. IZBIRA DESTINACIJE - KAM NA
POTOVANJE Z AVTODOMOM?
Prvi korak pri planiranju potovanja z avtodomom je, da se odločite kam
želite potovati. Ni pomembno, da povsem natančno začrtate vašo pot,
pomembno pa je, da se v začetni fazi planiranja poti odločite v katero
državo boste potovali. To namreč vpliva tudi na izbiro tipa avtodoma,
urejanje zavarovanja, število dni na poti ipd.
Če še nimate izbrane destinacije za potovanje z avtodomom, je najboljši
način za iskanje idej ta, da prebirate različne potopise, ki jih na internetu
objavljajo številni avtodomarski popotniki. Skozi branje potopisov boste
spoznali posamezne države in turistične destinacije in se posledično
odločili o vaši naslednji popotniški dogodivščini z avtodomom.
Potopisov iz različnih potovanj je na internetu ogromno. Na spletnem
blogu naoff.si so zbrani številni novejši potopisi, ki so jih na internetu
objavili avtodomarski popotniki.
Prav tako lahko na tej strani http://www.ccs-si.com/potopisi najdete
veliko potopisov iz potovanj z avtodomi.

8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom
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2. IZBIRA USTREZNEGA AVTODOMA
Za izbiro ustreznega avtodoma si morate vzeti dovolj časa. Kadar se
odločate za najem avtodoma je pomembno, da najprej razmislite o
velikosti avtodoma in številu ležišč. Če potujete z otroki je koristno, da
ste pri izbiri avtodoma pozorni na prostor za odlaganje prtljage. Saj
veste, kaj vse želijo danes vzeti otroci zraven na dopust (kolesa, skiroji,
rolerji, igrače ipd.). Sodobni avtodomi imajo resnično veliko udobja. V
avtodomu imate na voljo mini kuhinjo, jedilnico in WC s tušem, ležišča za
več oseb, boxe za prtljago – to pa je v bistvu vse kar potrebujete za
udobno potovanje.
Dejstvo: Majhen avtodom lažje vozite in parkirate, vendar je bivanje
v njem bolj na tesno. Velik avtodom težje vozite in parkirate, a je
bivanje v njem bolj udobno.
Glede tehničnih karakteristik avtodoma je dobro, da se predhodno
pozanimate pri proizvajalcu ali ponudniku in izberete takšnega, ki bo
zadovoljeval potrebam vašega potovanja. Avtodom s katerim boste večino
časa potovali po evropskih prestolnicah, morda ni najbolj primeren za
potovanje po alpskih oz. dolomitskih prelazih ali za potovanje po
hribovitih grških otokih.
Če le imate možnost poskušajte rezervirati avtodom čimprej. Sploh kadar
potujete v poletni sezoni velja, da se boljši avtodomi zelo hitro
rezervirajo, prav tako si lahko izpogajate boljše pogoje, če rezervacijo
naredite nekaj mesecev pred potovanjem.
Na spletnem blogu http://naoff.si/ali-tudi-vas-mika-potovanje-zavtodomom je objavljen seznam vseh ponudnikov, kjer lahko najamete
avtodom po vaši meri.
8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom
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3. PLANIRAJTE POT - A NE PREVEČ
Če greste radi na dopust brez vsakršnih planov, je pri potovanju z
avtodomom nekoliko drugače. Okviren plan potovanja si namreč morate
zastaviti. Ni potrebno, da načrtujete podrobnosti, dovolj je, da približno
planirate obseg poti, da veste kje boste prenočili naslednji dan ipd.
Zagotovo si ne želite, da bi utrujeni po celodnevni vožnji, zvečer iskali
ustrezno prenočišče, ki ga morda niti ne bi našli.
Kadar potujete daleč stran, morate planirati tudi pravočasno vrnitev
domov. Dobro je, da si za vrnitev v Slovenijo pustite kakšen dan rezerve,
saj se lahko na cesti zgodijo zastoji ali podobni nepredvideni zapleti.
Za planiranje poti in ovrednotenje stroškov cestnin vam priporočam
spletno stran viamichelin.com, kjer lahko zelo natančno načrtujete vašo
pot.

MISEL: Potujte. Ne le, da bi nekam prišli,
temveč ker lahko na poti veliko doživite.
Uberete lahko znane steze ali odkrivate
nove poti in srečujete nepoznane ljudi. Ti
bodo razširili vaša obzorja in vam dali
priložnost za drugačen vdih življenja.

8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom
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Zgornja slika prikazuje primer planiranja poti s pomočjo spletne strani
viamichelin.com. Gre za zelo podobno spletno stran kot je Google Maps, s
tem, da si lahko tukaj izračunate tudi stroške poti. Konkretno vam spletna
stran izračuna stroške cestnin ter stroške cene goriva.

8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom
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4. MINIMIZIRAJTE VSO PRTLJAGO
Določili ste končno destinacijo, izbrali ustrezen avtodom in naredili
okviren načrt potovanja. Sedaj je na vrsti, da spakirate vse potrebščine in
se odpravite na pot. Pri pakiranju prtljage poskušajte biti karseda
racionalni. Ne glede na to, kako velik avtodom imate, hitro pride do tega,
da imate v njem preveč krame. Pogosto se zgodi, da veliko stvari, ki se
vam pred potjo zdijo nujne, na poti sploh ne potrebujete.
Spakirajte le nujna in predvsem udobna oblačila. V avtodomu si ne želite
biti v tesnih in oprijetih oblačilih. Če potujete z otroki boste potrebovali
nekaj več oblačil, poskrbite pa, da bodo ta udobna.
Preudarno izberite tudi vse ostale potrebščine, kot so brisače, toaletni
pribor, igrače, športni pripomočki, skiroji, kolesa, rolerji ipd. Posebno
pozornost namenite tudi razporeditvi vseh stvari. Bolj pogosto
uporabljene stvari dajte na bolj dostopna mesta in pazite, da stvari v
avtodomu ne prestavljate. Samo tako boste vedno vedeli kje imate kaj
shranjeno.
Če imate majhne otroke lahko pričakujete, da bodo ob dolgi vožnji postali
nemirni, zato imejte načrt kako jih zamotiti. Igrate se lahko razne
besedne igre, uganke, lahko skupaj poslušate in prepevate otroške
pesmice. Pri današnjih otrocih pa (žal) najbolj pomaga kakšen tablični
računalnik ali telefon, na katerem otroci igrajo igrice ali gledajo risanke.
Nikar ne imejte slabe vesti, če otrokom med naporno dolgo vožnjo
dovolite, da več kot ponavadi uporabljajo elektronske naprave.

8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom
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5. UPORABA PZA TOČK
(POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME)
PZA točke so postajališča za avtodome, kjer je urejen prostor namenjen
krajšemu postanku ali počitku. Na PZA točkah lahko tudi kak dan ali dva
prenočite. Na teh točkah lahko napolnite avtodom s svežo vodo, se
priklopite na elektriko in izpraznite fekalne vode in WC kaseto. Običajno
so PZA točke ograjene površine, ki so avtodomarjem na razpolago 365 dni
v letu.
PZA točke boste našli v vseh državah po Evropi, veliko jih je ob bencinskih
črpalkah, blizu mestnih središč in drugih turistom zanimivih točkah.
Zadnje čase se veliko PZA točk pojavlja tudi pred in v kampih.
DA lahko koristite storitve na PZA točka je največkrat potrebno plačilo,
odvisno od države. Cene ponavadi niso visoke, okrog 10-15€. Ponekod
boste opazili tudi avtomate, v katere daste denar, da lahko izpraznete in
nalijete vodo in se priklopite na elektriko.

Seznam PZA točk po Sloveniji:
- http://www.pza-camperstop.com
Seznam PZA točk po Evropi:
- http://www.campercontact.com/en
- http://www.promobil.de/stellplatz-145.html

8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom
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6. UPORABA KAMPOV
Ko boste z avtodomom potovali po Evropi je smiselno zraven nočitev na
PZA točkah koristiti tudi storitve kampov. Sploh, če boste obiskali
obmorske turistične destinacije ob Jadranskem ali Sredozemskem morju
je to priporočljivo, saj boste našli res ogromno število lepih kampov na
izjemnih lokacijah. V kampih boste lahko vaš avtodom priklopili na
elektriko, izpraznili fekalne vode in WC kaseto ter uživali v vseh storitvah,
ki jih kamp ponuja. Sploh, če imate otroke, bodo ti zelo veseli, ko bodo
lahko v senci uživali na otroških igralih, ki so v skoraj vseh kampih. Če
vam ni po godu, da bi se vseskozi vozili in raziskovali nove kraje, lahko v
kampu mirno ostanete več dni in se naužijete miru ter se sprostite.
Lahko si priskrbite tudi ACSI kartico in vodič po kampih 2017, s pomočjo
katere boste na poti poiskali ustrezne kampe. Hkrati pa imate z nakupom
kartice tudi določene popuste v posameznih kampih.

Sezname kampov po Evropi najdete na naslednjih straneh:
- http://www.campingeurope.com
- https://sl.camping.info
- http://www.avtokampi.si
- https://www.amzs.si/na-poti/kampi
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7. NE HITITE! POTUJTE POČASI
Ena večjih napak, ki jo začetniki avtodomarji naredijo je, da se od ene
lokacije do druge premikajo zelo hitro. Največji čar potovanja z
avtodomom je ravno počasen ritem na poti in sproščeno druženje z
družino. Življenjski tempo med letom je naporen, zato poskrbite, da se
med dopustom res sprostite in ne hitite.
Prav nič ni narobe, če na isti lokaciji ostanete več dni. Prav tako ni nič
narobe, če v dveh tednih ne naredite več tisoč kilometrov. Potujte tako
kot vam ustreza in raje načrtujte manj zahtevno pot, ki jo lahko vedno
nadgradite. Tako na dopustu ne boste pod vplivom cilja, ki ga morate za
vsako ceno doseči.
Velikokrat se zgodi, da v afektu adrenalina odpotujete zelo daleč in pri
tem niste pozorni na število kilometrov, ki jih boste morali narediti, ko se
boste vračali domov. Ko se vračate domov je lahko zelo naporno, če
morate v enem ali dveh kosih prevoziti zelo dolgo pot. Posledično se lahko
iz dopusta vrnete bolj utrujeni, kot ste nanj šli. Zato je priporočljivo
planirati krožno pot, kar pomeni, da se ne vračate po isti poti in delate
dolge dnevne razdalje.

8 nasvetov za izjemno potovanje z avtodomom
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8. POSKRBITE ZA VARNOST IN
ZAVAROVANJE
Vsi si želimo, da naš dopust preživimo varno in s čim manj stresa. Še
posebej, ko potujemo v turistični sezoni je pomembno, da smo med
vožnjo zbrani, spočiti in dovolj naspani in da nikoli ne vozimo pod vplivom
alkohola.
Nikoli ne moremo povsem predvideti kaj vse se bo zgodilo na poti, zato je
pomembno, da v tujini poskrbite za zdravstveno zavarovanje, kot je npr.
Coris.
Prav tako se pri ponudniku, kjer bomo najeli avtodom, pozanimajte
kakšen je postopek v primeru okvare avtodoma, počene pnevmatike ali
kakšne druge tehnične težave. Preverite tudi ali ima ponudnik urejeno
zavarovanje, kjer je 24 ur omogočena asistenca - skoraj vsi to opcijo
imajo.
Skoraj pri vseh ponudnikih je potrebno pred potovanjem položiti varščino
za pokrivanje morebitnih dodatnih stroškov, ki jih na potovanju povzročite
in jih kasko zavarovanje ne pokriva. Višina tega zneska je odvisna glede
na procent odbitne franšize, ki je ponavadi 1 ali 2 procenta.
Avtodom pred najemom dobro preglejte z lastnikom in popišite morebitne
poškodbe. Najbolje, da ga tudi fotografirate, saj se boste s tem zavarovali
v primeru dokazovanja poškodb.
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ZAKLJUČEK
Omenjen priročnik je nastal v sodelovanju s podjetjem Hiša na kolesih.
Na spletni strani Hiša na kolesih lahko najamete najbolj primeren
avtodom za vaše potovanje. V voznem parku imajo več kot 15 avtodomov,
od manjših, ki so dolgi manj kot 6 metrov, do luksuznih in prostornih, ki so
dolgi tudi do 7 in pol metrov. Vsi avtodomi so prestižne nemške znamke
Ahorn. Skoraj vsi avtodomi so stari manj kot leto dni. Cena najema se
giblje že od 75€ na dan.

O avtorju
E-priročnik je napisal Marko Bauman, ki ustvarja spletni blog naoff.si.
V zadnjih letih se navdušuje nad potovanji z avtodomi in ob tem
poskuša svojim bralcem podajati čimbolj koristne informacije.
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