
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. június 30. – július 9. 
 

 

 
 Indulás: Gyülekezés 2014. június 30-án, hétfőn este 22:00-ig Budapesten, a Műcsarnok mögött a homokóránál. Bérelt 

buszunkkal 22:30-kor indulunk Koszovóba. 

 Érkezés: 2014. július 9-én, szerdán dél körül Budapestre. 

 Szállás: 1. éjszaka a buszon, 

  2. éjszaka PRIŠTINA-ban  youth hostelben   (Priština, Koszovó) 

  3-4. éjszaka OHRID-ban   Apartments Antigona-ban (Dél-Macedónia, F.Y.R.O.M) 

  5-6. éjszaka PORTO PALERMO-ban Ecoturist bungalókban  (Albán-Riviéra) 

  7. éjszaka SIDARI-ban   Alessandro Hotelben  (Görögország, Korfu szigete) 

  8-9. éjszaka a buszon. 

 Költség: 30 000 Ft + 120 EUR (utazás + szállások + komp Korfura + biciklibérlés Korfun/vagy buszjegy + belépők), 

melyből 10 000 Ft jelentkezésnél fizetendő foglalóként, a többi pedig 2014. május 1-ig. Visszamondás esetén, 

amennyiben nem sikerült a megüresedett helyre találni valakit, ki kell fizetni az egy főre eső közös költségeket (30 000 

Ft). A költség nem tartalmazza az ohridi fakultatív program belépőit. 

 Költőpénz: Itthonról költőpénznek az Euró kivitelét javasoljuk, mert az a Balkánon minden további nélkül váltható helyi 

pénzre. Itthon nem tudsz balkáni valutákat váltani. Koszovóban az Euró, Albániában a Lek (1 ALL = kb. 2 HUF), 

Macedóniában a dénár (MKD = kb. 5 HUF), Görögországban az Euró a hivatalos fizető eszköz. 

 Jelentkezni lehet Kleofás testvérnél 2013. december 1-ig 10 000 Ft foglaló befizetésével és az e-mail cím, 

mobilszám megadásával! A jelentkezésnél jelezd, hogy Korfun szeretnél-e biciklizni. 

 Étkezés: Az egész út alatt az étkezésről mindenki saját maga gondoskodik, kivéve 2 reggelit, amik a szálláshoz járnak 

(Porto Palermo). Kétnaponta megállunk egy nagy bolt, „market” előtt, ahol feltölthetjük készleteinket. Vacsorára 

érdemes hozni melegítős konzerveket, egyéb zacskós tésztákat. Aki főznivalót hoz, hozzon hozzá kemping gázfőzőt is. 

A célországok vendéglőárai általában alacsonyabbak az itthon megszokottnál, de az élelmiszer kb. ugyanannyiba kerül. 

Tehát ne gondoljuk, hogy a Balkán jóval olcsóbb, mint Magyarország (Albánia kifejezetten drága ország). 

 Általános felszerelés: hálózsák, termosz vagy kulacs napközbenre, fejlámpa, bakancs vagy túracipő és egy váltócipő, 

fürdőruha, meleg öltözet (kabátra szükség lesz a hegyekben). Sapka napszúrás ellen, napkrém leégés ellen. Érdemes 

hozni egy kisebb hátizsákot napi túrákhoz az aznapi ennivalónak, esőkabátnak. 

 Pakolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a papírdobozba 

való csomagolást, ill. kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja. Csomagodat 

vedd kétfelé (de ne több felé!): legyen egy kisebb hátitáska, amelyben benne vannak személyes irataid, pénzed, 

fényképezőgéped, fogkeféd és fogkrémed, továbbá egy pulóver (este a buszon hideg van), esőkabát, egy közepes méretű 

ásványvizes palack. Ezt vidd fel a busz fedélzetére. A nagycsomagodba legyen minden, amit egész nap nem használsz, 

amit csak este a szálláshely elfoglalása után kell elővenned. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél (vagy kártya típusú személyi igazolvány) és esőkabát (nem széldzseki)! 

 Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. A biztositas.hu oldalon lehet tájékozódni, és egyben meg is lehet 

kötni a biztosítást.   

 A kirándulást szervezik:  fr. Fejes István    fr. Zarándy Kleofás 
elérhetőségek:   mobil: +36-20-400-58-39  mobil: +36-20-334-91-76 

     e-mail: fejesistvanofm@gmail.com e-mail: kleofas.prefektus@gmail.com 

 



A túraterv vázlatos összefoglalása 
 
Június 30.: Este indulás Budapestről. Utazás M5 – Hu/SRB határ – Beograd – Nis – Leskovac - 9-es út – Priština 

útvonalon Kosovska Mitrovica-ba. Az éjszakát a buszon utazással töltjük.   

Július 1.: Reggelre érkezünk Kosovska Mitrovicába, Koszovó legizgalmasabb városába. A kisváros két része, mint két 

külön ország: míg a déli, albán részen euróval fizetnek, a főtéren mecset áll, az utcára benyúló kis bódékban faszénen sütik 

a húsokat... – addig az Ibar folyó túlpartján, a szerbek lakta városrészben, mindent szerb dinárban számolnak, más 

dokumentumokat és más rendszámot használnak, az utcákon szerb zászlók és plakátok, cirill betűs feliratok, odébb egy 
ortodox templom, kis bódékban olcsó ruhákat és szerb jelképeket ábrázoló kitűzőket árulnak, a járdán felfordított 

kartondobozról lehet zöldséget, gyümölcsöt vásárolni. Bebarangoljuk a várost: délen mecset, bazár, medresze, hammam a fő 

látnivalók; a két részt elválasztó híres hídon átsétálva viszont igazi második‐világ‐beli hangulatot és kommunista emlékeket 

találunk. A várost elhagyva már a „valódi”, albán Koszovóban járunk, és meg sem állunk az 1321‐ben épült, bizánci 

freskókkal díszített Gračanica‐kolostorig. Végül késő délután érkezünk az ország fővárosába, Prištinába. A szálláshely 
elfoglalása után rövid városnézésre indulunk. Priština sajátos hangulatot árasztó keveréke az ottomán és a kommunista 

emlékeknek: ugyanúgy találunk itt ősi mecseteket (amiket az osztrák-magyar uralom alatt templommá alakítottak), mint a 
világ 10 legrusnyább épülete közt számon tartott nemzeti könyvtárat…, azonban a legnagyobb élmény egyszerűen sétálgatni 

a néha egészen szürreálisnak ható utcákon, figyelni a helyi arcokat, stb. 
Július 2.: Reggeli után elindulunk délnek, kb. 1 óra múlva érjük el a macedón határt. A határátlépés után első megállónk 

az ország fővárosa: Szkopje. A délelőttöt szkopjei városnézéssel töltjük: meglátogatjuk Teréz Anya szülőházát, felmegyünk 

az erőd falaira, ahonnan remek kilátás nyílik a városra; és a híres Kameni-hídon át bemegyünk Čaršija-ba, az óvárosba. 

Városi sétánk során érintjük a Musztafa pasa mecsetet és a Murat szultán mecsetet. Végül a kört a Sveti Dimitrija 
székesegyházzal zárjuk. Dél körül továbbindulunk, következő megállónk Tetovo híres festett mecsete. Az 1459-ben épült 

Festett Mecset a szokványostól teljesen eltérő módon nem csempével, hanem falfestéssel (főleg virágmotívumokkal) van gazdagon díszítve. A mecset meglátogatása után 

folytatjuk utunkat dél felé, következő állomásunk az 1020-ban épült Sveti Jovan Bigorski kolostora, ahol Keresztelő Szent János kezének ereklyéjét is őrzik. Az erőd-
kolostor leghíresebb elemei: egy ikon, melyhez több csoda is köthető, valamint az ikonosztáz, amelynek festményein mintegy 500 emberi és 200 állati alakot formáztak 

meg. Ha marad még időnk, benézünk a Sveti Gorgi Pobedonosec kolostorba is. Ezek után már csak szállásunkra megyünk Ohridba.   

Július 3.: Reggel két program között lehet választani. Aki nem szeretne túrázni, az ohridi városnézéssel töltheti a napját. 

A városnézős csapattal végigsétálunk a műemlékházakkal határolt utcákon, majd a IX-X. században épült Sv. Sofija 
kolostort és a XV. századi Sv. Jovan Kaneo-t nézzük meg. Körutunk végén felkapaszkodunk a város fölött épült Sv. 

Pantelejmon kolostorhoz, ahol elsőként fordították le a Bibliát szláv nyelvre, itt is használták elsőként a cirill ábécét. A 

kolostor melletti Samuli-erőddel zárjuk a programot, délután szabadprogram keretében lehet fürdeni az ohridi tóban. Aki 
pedig túrázni szeretne, azokkal egy egész napos túrára indulunk Macedónia legnagyobb csúcsára a Korabit (2763 m) 

meghódítására. A Korabit 2763 m-es magasságával mind Albánia, mind Macedónia legmagasabb csúcsa (Európában csak 

két olyan hegy létezik, amely egyszerre több ország legmagasabb pontja is). A hegy lábát kb. 1,5 órás buszozással érjük el. 
Innen először makadám úton indulunk felfelé egy kis faluig, ahonnan már csak turista ösvény vezet fel lankás, füves 

hegyoldalon egyre feljebb a csúcsig. A csúcs csokik elfogyasztása után a már megismert úton térünk vissza a buszhoz, 

onnan pedig busszal Ohridba, a szállásra. 

Július 4.: Reggel elhagyjuk szállásunkat, és ha a macedón/albán határt jól abszolváltuk akkor kb. 5 órás utazás után érkezünk meg az Albán-Riviérára, pontosabban a 

Llogara Nemzeti Parkba. Az Llogara tulajdonképpen a Karaburun-Sazan Tengeri Nemzeti Park része. Buszunkról az 1027 m-es hágón szállunk le. Az itt található 

kávézónál ebédszünetet tartunk, majd egy félnapos, de látványos túrára indulunk. Az időjárástól függően két alternatíva van: Çikës-hegy egyik csúcsát másszuk meg, a 
Qorës-t (2018 m), vagy a tengerparti hátság (Rieza e Kanalit) gerincén túrázunk egyet, itt a legnagyobb csúcs: 1498 m. Minkét túránál gyönyörű kilátás nyílik a Jón-

tengerre, a homokos öblökre, a messziben már Korfu szigete is felfedezhető. A túra után a hágóról leereszkedve szállásunkra megyünk Porto Palermo-ba. Este ki lehet 

sétálni Ali Pasha Tepelena erődjéhez, amely a Porto Palermo-i félsziget végén található. 

Július 5.: Az egész napot az Albán-Riviéra bejárásával töltjük. Délelőtti programunk a Gjipe strand és kanyon felfedezése. Egy murvaúton ereszkedünk le a strandig, 

aki elfáradt, az a túrázó csapatot bevárhatja, ezalatt fürdőzhet. A túrázók ezalatt pedig a rövid, de látványos Gjipe kanyont járják be. A kanyon zsákutca, mert a kanyon 

végén lévő sziklafalon nem tudunk felmenni, itt visszafordulunk. Délután tovább nézelődünk az Albán-Riviérán: Vuno múzeumfaluja; Himarë elhagyatott házai, vára; 
Llamani strand festett bunkerei; Queparo óvárosa, sikátorai.  

Július 6.: Reggel 6 órakor elhagyjuk szállásunkat. Kb. 1 óra múlva érjük el az albán/görög határt. A határátlépés után még kb. 1 órát kell utazni Igoumenitsa-ig a 

görögök legnagyobb északi kikötőjéig, ahol két napra hagyjuk buszunkat. A kikötőben kompra szállunk és kb. 1,5 órás tengeri utazás után érkezünk meg Korfu szigetére, 

itt is a sziget fővárosába. Akik biciklizni szeretnének Korfu szigetén, azok elindulnak a bicikliket átvenni a kölcsönzőből. Akik pedig nem szeretnének biciklizni, azok a 
nap hátralevő részét Korfu velencei hangulatot árasztó óvárosának és citadellájának felfedezésével tölthetik. Ők késő délután buszra szállnak és átbuszoznak a sziget másik 

oldalára Sidari-ba. Miután elfoglalták a szállást, birtokba vehetik a szállás úszómedencéjét. A biciklis csapat a nap folyamán biciklizik Korfu szigetén, érint több-kisebb 

öblöt, szép természeti formációkat, apró falvakat. Elsőként Paleokastritsa öblét és kilátóját nézzük meg, majd Sidari mellett a bizarr homokkő formációkat a tengerben (bal 
alsó kép). A két csoport a szálláson fog találkozni este.  

Július 7.: Ezen a napon a biciklis csapat folytatja körútját Korfun, itt lehetne a sziget észak-keleti partvidékén biciklizni, egyik fő látványosság Ipsos vára. Ez a csapat 

délután leadja biciklijét Korfu városának biciklikölcsönzőjében, az este további részét a főváros sikátorainak, citadellájának felfedezésével tölthetik. Akik pedig nem 
bicikliznek: kipihenik magukat, fürödhetnek a Sidari tengerparton és egy késő délutáni busszal visszatérnek a fővárosba. Este 22 óra körül közösen indulunk vissza 

komppal Igoumenitsa-ba. A kikötőbe történt megérkezés után buszra szállunk és elindulunk az Egnatia Odos autópályán Kozani-ig, onnan pedig fel északnak 

Macedóniába (F.Y.R.O.M). Az éjszakát a buszon utazással töltjük.   

Július 8.: A reggeli órákban érkezünk Prilep-be, Közép-Macedóniába. Megérkezés után megreggelizünk, majd elindulunk gyalog a Zlato-hegy oldalába épült 

Treskavec-kolostorhoz (2-3 óra gyalog). A kolostor gyönyörű környezetben épült, csak gyalogosan lehet megközelíteni. A kolostornál kis pihenőt tartunk, majd akinek 

még van kedve, felmehet az 1422 m-es csúcsra is. Délután egy másik úton térünk vissza Prilep-be, közben érintjük Markovi várát is. Búcsúvacsoránkat (estebédünket) 

Prilep egyik vendéglőjében fogyasztanánk el, ajánlott „Makedonkát” rendelni . Kora este elindulunk hazafelé Szerbián át, az éjszakát a buszon utazással töltjük. 

Július 9.: Dél körül érkezünk Budapestre. 


