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Körutazás a balti államokba a Franka 2009-2015/a öregdiákcsoportjával
Indulás: 2015. július 31., délelőtt Miskolcról
Érkezés: 2015. augusztus 9., Miskolcra az esti órákban
Szállás: 1. éjszaka: buszon
2-3-4. éjszaka: Vilnius belvárosában, az Old Town Hostelben (Litvánia)
5. éjszaka: buszon
6-7. éjszaka: Ilkenében (Riga közelében) a Leiputrija Campingben, bungalókban (Lettország)
8. éjszaka: Šiauliaiban, a Šiauliai Youth Hostelben (Litvánia)
9. éjszaka: buszon
Utazás: Vass Pista különbuszával
Költségek: 40.000 HUF + 140 €
Az ár tartalmazza: az utazás, a szállások és részben a programok költségeit (lásd: programterv)
Az ár nem tartalmazza: az étkezést, a biztosítást és a fakultatív programok költségeit
Étkezés: egyénileg (otthonról hozott vagy útközben vásárolt élelmiszer); a szállásokon lesz lehetőség főzni
Jelentkezés: Zarándy Gergely Kleofás OFM-nél, a http://goo.gl/forms/fdI1GvEdVN címen található jelentkezési ív kitöltésével,
valamint a részvételi díj befizetésével.
Költőpénz: Mindhárom célországunk hivatalos pénzneme az euró. (Utolsóként Litvánia vezette be az eurót 2015. január 1-től.) A
tranzitországok közül Szlovákiának az euró, Lengyelországnak pedig a złoty a hivatalos pénzneme.
Vásárlás: A balti államok árszínvonala nem tér el jelentősen az itthonitól, de régiónként lehetnek eltérések: pl. a tengerpart
drágább, mint a kontinentális részek. Észtország jellemzően drágább a másik két államnál.
Időjárás: Ezek az országok a Kárpát-medencéhez képest sokkal északabbra vannak, ezért a nyári időjárás mérsékeltebb, mint az
itthoni; míg az augusztusi átlaghőmérséklet Budapesten 27 °C, addig ez Vilniusban 22 °C, Rigában pedig 21 °C körül alakul.
Kánikulára semmiképpen nem kell számítani, azonban hűvösebb napok előfordulhatnak. Valamennyi csapadék bármikor eshet,
erre az öltözködés során föl kell készülni! Az északi elhelyezkedésből adódóan a nyári nappalok (és persze a téli éjszakák is)
lényegesen hosszabbak, mint nálunk! Összehasonlításképp: 2015. augusztus 1-én a napkelte és a napnyugta között Budapesten
14 óra, 57 perc és 30 másodperc telik el, addig Vilniusban már 15:52:31, Rigában pedig 16:15:07!! Ez programszervezési
szempontból kifejezetten előnyös…  A tenger és a tavak vizének hőmérséklete ekkora 20 °C fölé is felmehet, vagyis fürdőzésre
alkalmas.
Amit mindenképpen hozz magaddal:
elegendő ruha (egyebek mellett esőkabát, fürdőruha, meleg öltözet, törülközők)
fürdőpapucs, kényelmes cipő és szandál
tisztasági felszerelés
hálózsák
érvényes útlevél vagy személyi igazolvány (végig a schengeni övezeten belül leszünk, ezért határellenőrzésre nem kell
számítani), a kártya alapú jogosítvány NEM útiokmány, azzal idegen országokba utazni nem lehet!
Európai Egészségbiztosítási kártya
élelmiszer, evőeszközök, kulacs, melegítőedény

Tervezett program:
július 31.: Délelőtt 9:30-kor gyülekezünk Miskolc-Tisza pályaudvaron (A Budapest-Keleti pályaudvarról 7:30-kor induló DÁLIA IC 9:27-re ér
oda), és 9:45-kor elindulunk innen. Egy gyors bevásárlásra (hogy a heti kaját ne kelljen a vonaton cígölni) megállunk a közeli Auchannál,
majd mielőbb indulunk a Kassa-Rzesów-Lublin-Białystok útirányon (Szlovákián és Lengyelországon) keresztül egyenesen Litvániába. Mivel
nagy távolságot kell megtennünk hosszú pihenő nélkül, csak az előírt rövid pihenőidőket tartjuk meg.
augusztus 1.: Reggel érkezünk meg Trakaiba, ahol a reggelink elfogyasztása után megtekintjük a híres, XIV. századi, téglából épült, gótikus
vízivárat, amelyet méltán tartanak Litvánia leghíresebb várának. A téglából épült lovagvár a Galve-tó egy szigetén található. A
pihenőidőnk fennmaradó részét a tó környékén töltjük, ahol ki-ki szabadprogram keretében különböző szabadidős tevékenységek (strandolás, evezés,
kerékpározás stb.) közül választhat, vagy pedig egyszerűen csak pihen és gyönyörködik a festői környezetben. A kora esti órákban indulunk és érkezünk is meg az
innen már csak 30 km-relévő Vilniusba, ahol a belváros közelében található Old Town Hostelben elfoglaljuk szállásunkat. Vacsora után lehet egyet sétálni Vilnius
festői belvárosában.
augusztus 2.: Az egész napot Vilnius felfedezésével fogjuk tölteni. A szállásunkhoz közeli híres Hajnal-kapun keresztül
lépünk be az óvárosba, de még itt, a kapuban megnézzük az 1956-os szimpátiatüntetés litván-magyar nyelvű
emléktábláját. Innen a korabarokk Szent Kázmér-templom érintésével a Városház térre jutunk. A tér egyik magyar
vonatkozású nevezetessége a Báthory István-emléktábla a Jezsuita Kollégium falán. Innen a Katedrális térre jutunk,
ahol a település legkorábbi, XIV. századi temploma állt, ami a litvánok számára a nép katolikus hitre térésének
szimbóluma lett. (A balti államok közül csak Litvánia katolikus, Lettország és Észtország nagyobb részt evangélikus,
kisebb részt pedig – orosz hatásra – pravoszláv vallású.) A mai katedrális klasszicista stílusú. Innen sétálunk fel a
Várhegyre, ahol megtekintjük a Litván Nemzeti Múzeumot, és élvezhetjük a panorámát a Gediminas-toronyból. Az
ebédszünet után megtekintjük a gótikus Szent Anna-templomot, majd belépünk az Užipisba, a régi városfalon kívül, de
a mai városon belül található szakadár köztársaságba. Miután a kultúrával telítődtünk, sétálhatunk egyet (kettőt,
hármat…) a Neris folyó partján vagy a Botanikus kertben. Vacsora előtt és után (és gyanánt) további szabadidő a város
egyéni vagy csoportos bebarangolására, nem figyelmen kívül hagyva a litván konyha és sörfőzdék remekeit. Szállás a már jól belakott hostelben.
augusztus 3.: A napot Vilnius környékének bejárásával töltjük. Elsőként Kernavé városkájába érkezünk, ami Litvánia korai, XIII-XIV. századi fővárosa volt. Egykori
jelentőségét ma már csak néhány megmaradt földsánc jelzi. Innen Európa középpontja felé vesszük az irányt (khm.., itt is van egy középpontja Európának, mert
hogy van még néhány: pl. a magyarországi Tállyán vagy az Ukrajnához tartozó kárpátaljai Terebesfejérpatakon…), szóval itt megcsodáljuk (de hinnünk nem kell
benne…) ezt az igen-igen-igen jelentős földrajzi nevezetességet, majd megnézzük az Európa Parkot (Europos Parkas). Tudjuk jól, hogy a három balti állam az
elmúlt évtizedekben két különböző úniónak (Szovjet- és Európai) is tagja volt; ez a park nyilvánvalóan a megváltozott identitás erősítését szolgálja. Innen a Zöldtavak érintésével Nemėžisbe, egy XIV. századi tatár faluba jutunk, ami a bájos kis famecseteiről nevezetes, ugyanis a falut ma is muszlim vallású tatárok lakják. A
falu megtekintése után visszatérünk vilniusi szállásunkra.
augusztus 4.: Kora reggel indulunk a litván tengerpartra, Klaipedába, ami a partvidék legnagyobb városa. Mivel a
következő éjszakát buszozással fogjuk tölteni, bő 9 órát töltünk majd itt. Érkezés után kerékpárra pattanunk, aminek
segítségével bebarangoljuk a környéket: a várossal szemben van a Kur-földnyelv (Kurföldi turzás) vége, mely egy
hosszú homokdűne, és az Oroszországhoz tartozó Kalinyingrád közelében van a kezdete (tulajdonképpen egy hosszú
félszigetről van szó). Ez a földnyelv választja el a Kur-öblöt a Balti-tengertől. A félsziget csupa homok, ezért a Litván
Szaharának is nevezik. Ide komppal jutunk át. Érdemes lesz fürdőruhát is hozni, hogy tudjunk a tengerben fürdeni!
Ezután visszatérünk a városba, és három óra körül látogatást teszünk a városi világítótorony-gyárban
(világítótorony=švyturys), majd megtekintjük Klaipeda óvárosát. A késő esti órákban szállunk föl a buszra és indulunk
Észtországba, alvás a buszon.
augusztus 5.: Kora reggel érkezünk a Dél-Észtországban fekvő Võru városkába. Itt megreggelizünk, majd Haanja faluba hajtatunk, ahonnan egy gerinctúra
keretében meghódítjuk Észtország, és egyben az egész Baltikum legmagasabb csúcsát: a Nagy-Tojás-hegyet (ékes észt nyelven: Suur Munamägi). A túrázásban
elfáradva visszaszállunk a buszra és a Hajnal-tóhoz, vagyis a Pühejärvhez utazunk. Itt megtekintjük az észtek kultikus fáját, a Csodatévő (vagy más néven: Harci)
tölgyet, majd tó körül – és megfelelő vízhőmérséklet esetén: a tóban – pihenünk egy keveset. Innen már lettországi szállásunk felé indulunk, útközben azonban
megállunk Valga (=Valka) városkában, amelynek fő nevezetessége, hogy egyik fele Észtországban, míg a másik fele már Lettországban található. Érdekesség,
hogy a város(ok) lakói a szovjet és a schengeni időkben éltek/élnek a legszabadabban, más időkben ugyanis határ szelte ketté az amúgy aprócska kisvárost.
Miután a városközpontban megtekintettük Báthory István emlékművét, átlépjük az – immár képzeletbeli – határt, és a szállásunkra, a lettországi Ilkenébe, a
Leiputrija Campingbe indulunk.
augusztus 6.: Ezen a napon Lettország Vidzeme nevű régióját járjuk majd be. Reggel mindjárt Turaida faluba megyünk,
ahol megnézzük Turaida Rózsájának sírját, a Turaida-erődöt és a Gūtmanis-barlangot. Innen továbbindulva Gulbenébe
érkezünk. Innen indul Lettország egyetlen keskenynyomtávú vasútvonala. Ezzel a vonattal – festői tájakat átszelve –
jutunk el Alūksnébe, ahol az Ernst Glück Múzeumban megtekintjük Lettország legkorábbi írásos emlékeit, majd
bebarangoljuk az Alauksta-tavat és környékét. Innen már hazafelé indulunk; ha időnk engedi, akkor röviden megállunk
Cēsisben. A város arról nevezetes, hogy itt alkották meg a lett zászlót, is itt gyártják az ország legjobb sörét, a Cēsu alus
nevű nedűt, amit Észak-Európa legrégebben (1590-től) működő sörfőzdéje gyárt. Este a kempingben.
augusztus 7.: Reggel indulunk Litvánia irányába, de nappal javarészét még a lett főváros, Riga felfedezésére fordítjuk. Itt
is az Óváros megtekintése lesz a programunk váza. A városnézést a Lív téren kezdjük, majd a Feketefejűek háza és a
Roland-szobor számíthat az érdeklődésünkre. Ezután meglátogatjuk a Megszállás Múzeumát (korábban: Lett Mesterlövészek Múzeuma), ahol a náci és szovjet
megszállás történetével ismerkedhetünk meg. Ezt követően megtekintjük a Dómot, ami
az egész Baltikum legnagyobb temploma. Innen fölsétálunk a rigai várba, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílik a Daugava folyóra. Rigából már utolsó szállásunk felé, a litvániai
Šiauliai irányába indulunk. A hostelbe való érkezés előtt még megállunk a várostól
északra található Keresztek hegyénél (Kryžių kalnas), ami évszázadok óta a litvánok
vallásos kegyhelye. Jelenleg is több mint 50.000 (!) darab kereszt található itt. A szovjet
időkben a helyet három alkalommal is letarolták buldózerrel, de a keresztek mindig
újraéledtek. Emiatt a hely – vallási jellegén felül – a litván nemzeti öntudatnak is
jelképévé vált. Szállásunk már bent a városban, a Šiauliai Youth Hostelben lesz.
augusztus 8.: A reggeli órákban indulunk hazafelé. Első és egyetlen hosszabb megállónk
Kaunas városa lesz. Ezt nevezik a leglitvánabb litván városnak, mert itt él – arányaiban – a
legtöbb litván, sőt átmenetileg ez is volt az ország fővárosa. Fölmegyünk a Neris és
Nemunas folyók összefolyásánál emelkedő várba, majd végigsétálunk a Laisves aleján,
vagyis a kaunasi Champs-Élysées-n. Ezután betérünk az Ördögmúzeumban, ahol több
ezer, ördögöt ábrázoló faszoborból álló gyűjtemény van, melyek közül kiemelkedik a
Litvánia csontjain táncoló Hitler és Sztálin figurája…  Az koraesti órákban
megvacsorázunk, majd elindulunk a már ismert úton Magyarország felé.
augusztus 9.: Utazás egész nap. Ha jól tudtunk haladni a lengyel utakon, akkor egy felvidéki városban megállhatunk egy hosszabb ebédszünetre is. Érkezés az esti
órákban Miskolcra, majd Budapestre!!!

