
  

Płatność online
Opłata turystyczna dla żeglarzy na portalu

nautika.evisitor.hr
Istnieje możliwość uiszczenia opłaty turystycznej w zależności od długości
jednostki pływającej lub od ilości osób przebywających na pokładzie.

W razie pytań prosimy o 

kontakt: nautika@htz.hr

Wybierz płatność jednostki pływającej i czas trwania pobytu.

Sprawdź wysokość opłaty turystycznej w cenniku.

Wysokość opłaty w zależności od ilości osób przebywających na pokładzie 
(opłata turystyczną za 1 osobę / 1 dobę)

Wysokość opłaty w zależności od długości jednostki pływającej 
(zryczałtowana opłata turystyczna)

jednostka 
pływająca

7 – 9 metrów

jednostka 
pływająca

9 – 12 metrów

jednostka 
pływająca

12 – 15 metrów

jednostka 
pływająca

15 – 20 metrów

jednostka
pływająca

ponad 20 metrów

lub

Wybierz długość w zależności od ilości osób przebywających na pokładzie. 

Wysokość opłaty turystycznej wynosi 10 HRK za 1 osobę / 1 dobę.

Wypełnij wszystkie dane i zapłać kartą.

Zachowaj potwierdzenie wniesienia opłaty przez cały czas 

przebywania na jednostce pływającej (obowiązkowo!)



Cennik
Długość

jednostki pływającej

Czas pobytu

na jednostce pływającej

Wysokość opłaty turystycznej 

w HRK

7 – 9 metrów do 3 dni 90,00

do 8 dni 210,00

do 15 dni 360,00

do 30 dni 600,00

do 90 dni 1.410,00

do 1 roku 1.800,00

9 – 12 metrów do 3 dni 150,00

do 8 dni 350,00

do 15 dni 600,00

do 30 dni 1.000,00

do 90 dni 2.350,00

do 1 roku 3.000,00

12 – 15 metrów do 3 dni 210,00

do 8 dni 490,00

do 15 dni 840,00

do 30 dni 1.400,00

do 90 dni 3.290,00

do 1 roku 4.200,00

15 – 20 metrów do 3 dni 240,00

do 8 dni 560,00

do 15 dni 960,00

do 30 dni 1.600,00

do 90 dni 3.760,00

do 1 roku 4.800,00

ponad 20 metrów do 3 dni 300,00

do 8 dni 700,00

do 15 dni 1.200,00

do 30 dni 2.000,00

do 90 dni 4.700,00

do 1 roku 6.000,00

W razie pytań prosimy o 

kontakt: nautika@htz.hr


