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Indulás: Gyülekezés 2016. július 8-án, péntek délután 14:15-ig, Esztergomban a Ferences Gimnázium gazdasági bejáratánál. Esztergomból 14:30-kor
indulunk busszal Litvániába. További felszállási lehetőség: Budapesten, a Műcsarnok mögött a homokóránál. A Műcsarnoktól 16:00-kor indulunk
tovább.
Érkezés: 2016. július 24-én délelőtt a kiindulási helyszínekre.
Költség: 400 EUR + 50 000 Ft (szállás + utazás + kompok + belépők), melyből 50 000 Ft jelentkezésnél fizetendő foglalóként, a többi pedig 2016.
május 1-ig. A foglaló a közös komp, busz- és autópálya költségeket fedezi, visszamondás esetén csak abban az esetben tudjuk visszaadni, ha sikerült
magad helyet találnod más jelentkezőt. Szinte mindent (kompokat, szállások nagy részét) előre ki kell fizetni, úgyhogy ez az összeg január folyamán
kifizetésre is kerül. A költség nem tartalmazza a stockholmi városnézés belépőit!
Költőpénz: Utunk során csak a Balti államokban és Finnországban tudunk Euróval fizetni, a többi országnak van saját valutája (Norvég és Svéd
Korona, továbbá Lengyel Zlotyi /oda-vissza útnál/). Ezeket a valutákat érdemes itthon Forintról közvetlenül átváltani. Tartalékként viszont az Euró
kivitele ajánlatos. Szinte mindenhol tudunk majd fizetni bankkártyával is.
Programról és az utazásról: A program úgy lett összeállítva, hogy minél több olyan helyet érintsen, melyeket máskor; akár egyéni szervezéssel csak
körülményesen és rendkívül drágán lehetne megközelíteni. Ezért nem került bele Norvégia és Svédország „déli” része. Az utazás 48 fős busszal
történik. Minimális létszám 30 fő, ezalatt a program nem indul, ekkor a befizetett foglaló hiánytalanul visszajár (ezért fontos az időbeni jelentkezés).
Étkezés: Az étkezés teljesen önellátó. Az északi országokban az élelmiszer rendkívül drága, ezért érdemes szinte mindent itthonról kivinni. Aki
mindent itthonról hoz, annak csak friss kenyeret kell majd vennie kint. Minél északabbra megyünk annál kevesebb bolt, szupermarket fog rendelkezésre
állni. Estére érdemes hozni melegítős konzerveket, zacskós tésztákat, leveseket. Ezek elkészítéséhez hozzunk kemping gázfőzőt és palackot is.
Napközbeni túrára jól jön a csoki, diákcsemege stb. Reggelire és ebédre, kolbász, szalámi, szalonna ajánlatos, biztos nem fog megromlani a hideg miatt.
Pakolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere és számoljunk azzal is, hogy a többség szeretne minél több
élelmet kivinni. Kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja és az északi országokban a tiszta vízből van a
legtöbb. 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.
Általános felszerelés: meleg hálózsák (Sima nyári nem elég, ami a Balaton parton jó volt itt nem lesz jó!), izolír, termosz vagy kulacs napközbenre,
esőkabát, fejlámpa, bakancs vagy túracipő és egy váltócipő, kamásli, fürdőruha, meleg öltözet (hosszúnadrág, pulóver, kabát, sapka). Érdemes hozni
egy kisebb hátizsákot napi túrákhoz az aznapi ennivalónak, esőkabátnak. Hátizsákba pakolj, mert több szállásnál a busztól a sátorozó helyig a
csomagunkat magunknak kell odavinni, és kényelmetlen a kézben cipelni a sporttáskát, vagy a sárban végighúzni a gurulós bőröndöt. Sátrakat indulás
előtt közösen egyeztetjük (2-3 fő sátranként)!
Időjárás: Az északi országok időjárása eltér hazánk kontinentális időjárásától. Szeles esős, hűvös idő jellemző a térségre. Ha így
készülünk, akkor jól fogjuk érezni magunkat.
Elektromos áram: Aljzatok az itthoniaknak megfelelőek (220 V) már ahol vannak !
Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy kártya típusú személyi igazolvány!
Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. A biztositas.hu oldalon lehet tájékozódni, és egyben meg is lehet kötni a
biztosítást. Érdemes kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, további információ ehhez: oep.hu
Jelentkezési határidő: 2016. január 1. Jelentkezni Fejes Istvánnál lehet az e-mail cím, telefonszám, születési dátum, személyi igazolvány vagy
útlevélszám megadásával. A jelentkezéssel párhuzamosan kérjük az 50 000 Ft foglalót is befizetni.
Fejes István elérhetősége: mobil: +36-20-400-58-39; e-mail: fejesistvanofm@gmail.com
A foglaló és a fennmaradó költség a megadott valutában és csak készpénzben fizethető Esztergomban, a Frankában Fejes Istvánnál vagy
Budapesten a Szent Angéla Iskolában Szalai Gábornál.

Tervezett program:
Július 8.: Délután indulás Esztergomból illetve
Budapestről. Utazás a régi 2-es úton Szlovákián és
Lengyelországon át Litvániába. (éjszaka a buszon)
Július 9.: Dél körül érkezünk Trakai-ba a „litván
Szentendrére”. Itt felkeressük a 3 tóból álló
tórendszer közepén elhelyezkedő gótikus vízi várat.
A várlátogatás után a közeli Vilnius-ba utazunk,
ahol a szállás elfoglalása után városnézésre
megyünk: Szent Péter és Pál templom, Vár utca,
Kázmér Kápolna, Szent Anna templom, Városháza
tér, Hajnal-kapu feletti kápolna (Isteni Irgalmasság
Anyjának kegyképe). A városnéző kört a Báthory
István
által
alapított
Vilniusi
Egyetem
meglátogatásával zárjuk. (szállás: Vilnius, Hostel
Filaretai)
Július 10.: Reggel 8-kor indulás Vilnius-ból
Klaipéda-ba. Klaipéda-ban buszunkat a kikötőben
hagyjuk és átkompozunk a Kur-földnyelvre. Itt bérelt biciklire pattanunk és biciklivel járjuk be a földnyelvet: vándordűnék, mézeskalácsszerű házikók,
homokos strandok a Balti-tengeren. Miután körbetekertünk a földnyelven, visszakompozunk Klaipéda-ba. Itt buszra szállva Rigába utazunk, de útközben
megtekintjük a Keresztek-hegyét (Kryžių kalnas), a Litván Golgotát; amely az elhurcoltak és eltávozottak emlékét őrző kereszttenger. Rigában a szállás
elfoglalása után fakultatív városnézésre lehet menni. (szállás: Riga, Dome Pearl Hostel)
Július 11.: Reggeli után közös rigai városnézés következik: Péter templom, Feketefejes ház, Kis- és Nagy Céhpalota, Szabadság emlékmű. Természetesen
útba ejtjük a rigai szecessziós negyedet is, az Albert és Erzsébet utcákat. A városnézés után a délelőtt folyamán továbbindulunk északnak, első megállónk a
kettészelt város: Valka. A városka egyik fele Lettországhoz másik fele Észtországhoz tartozik. Rövid sétát teszünk a kisvárosban, majd továbbutazunk Tartuba. Itt felkeressük a Püssirohukeldert, azt a kocsmát, melyet egy korábban lőporos pinceként használt teremből alakítottak ki, és most a világ legmagasabb
ilyen intézménye. Ezután rövid sétát teszünk még Tartuban, a kulturális központban. Tartu után nem sokkal következik az Endla Nemzeti Park, ahol rövid
túrára indulunk: keskeny pallókon jutunk a színes tőzegláp mocsár szívébe, körös körül mindenhol apró tavak sorakoznak. Ha jó idő van fürdeni is lehet az
egyik kis tóban. A rövid túra után már szállásunkra utazunk az észt fővárosba: Tallinn-ba. Akinek még van kedve, esti városnézésre indulhat. (szállás:
Tallinn, Fat Margaret)
Július 12.: A délelőttöt közös városnézéssel töltjük Tallinn-ban: megnézzük a világ legrégebben működő patikáját, felkeressük a St. Olaf templomot, a
parlamentet, az Alekszandr Nyevszkij katedrálist és végül a várfalról csodáljuk meg Tallinn belvárosának panorámáját. Kompunk Tallinn-ból 12:30-kor
indul és 16:00-ra érkezik Helsinkibe. A nap hátralévő részét Helsinki városnézéssel töltjük. Közösen felkeressük a Kauppatori-t, a központi piacteret. A
piactér Helsinki központja, mely egyben halpiac is. A piacolás után felkeressük az Uspenski Katedrálist és a lutheránus Tuomiokirkko Katedrálist. A tenger
felé kanyarodva útba ejtjük a Szenátus-teret és végül a városnézést az Esplanade tér végén elhelyezkedő Havis Amanda szoborral zárjuk, ami egyben
Helsinki szimbóluma is. Ezután a kb. 1 órás buszútra található Nuuksio Nemzeti Parkba utazunk. Buszunkat egy parkolóban hagyjuk, innen kb. fél óra
gyaloglással érjük el szálláshelyünket, amely a Mustalampi tó partján helyezkedik el. Alapvetően sátrazunk, de a fedett tűzrakó és esőbeálló alatt is lehet
aludni. (szállás: sátor, Nuuksio Nemzeti Park)
Július 13.: Reggel berakjuk cuccunkat a buszba és egy 4 km-es körtúrára indulunk a nemzeti parkban. Haukkalampi-ból indul a „kék túra ösvény”és ide is
érkezik vissza. A túra után buszra szállunk és a Repovesi Nemzeti Parkba utazunk. Buszunkról Lapinsalmi parkolóban szállunk le, innen indulunk egy
körtúrára. A körtúra kb. 5-6 óra hosszúságú. Szeretnénk eljutni a Katajavuori kilátóba, Katajajarvi-ba és a Kapiavesi tavat megkerülve visszakompozunk a
Ketunlossi „Fox ferry-vel” Lapinsalmi-ba. Ezen a napon mindkét túra kihagyható/választható. Késő délután buszra szállunk és elindulunk észak felé, az
éjszaka folyamán lépjük át az északi-sarkkört is. (éjszaka a buszon)
Július 14.: Reggel érkezés Kiilopaa faluba az Urho Kekkonen Nemzeti Parkba. Innen egy egésznapos körtúrára indulunk a Hammastunturi Aranyásó
Régióba. Ezen a területen még mindig lehet aranyat mosni a folyókban. Jó idő esetén egy nagykört csinálunk és elmegyünk a Luuvaara hegyen túlra, rossz
idő esetén a Luulampi folyónál visszakanyarodunk. Késő délután az innen kb. 2 órás buszútra lévő sátorozó helyünkre megyünk, amely a Finn-Lappföld
szívében található a Lemmenjoki Nemzeti Parkban. (szállás: sátor, Lemmenjoki Nemzeti Park)
Július 15.: Reggel egésznapos túrára indulunk a Lemmenjoki Nemzeti Parkba. A lemmnejoki folyó mentén megyünk egyre feljebb, érintjük a Sotkajarvi-t
és a Harkajarvi-t is. Harkakoski-nál visszafordulunk, mert itt az út a folyó túloldalán folytatódik és a folyón nem tudunk átkelni. Visszafelé kitérőt teszünk az
535 m-es Joenkielinen csúcsra, ahol reményeink szerint gyönyörű körpanoráma fogad minket: körös-körül hatalmas fenyvesek, folyók. Egyvonalban
vagyunk Murmanszk-al és a Kola-félsziget is. Ezen a napon ugyanott sátrazunk, mint az előző napon. Itt is lehet aludni korlátozott számban az esőbeálló
alatt. (szállás: sátor, Lemmenjoki Nemzeti Park)
Július 16.: Reggeli után a közeli Inari-ba utazunk, ahol megtekintjük a Siida Sámi Múzeumot. Itt a Lappföld élővilágába és a sámik életébe,
mindennapjaikba kaphatunk bepillantást egy nagyszerű skanzen segítségével. Ezután a finn/norvég határon átkelve Karasjok-ba látogatunk, ahol
megtekintjük a Gamlekirke-t (templom) és a sámi parlamentet. Délután tovább folytatjuk utunkat, csak rövid fotószünetekre állunk meg, reményeink szerint
lesznek rénszarvascsordák az út mellett. Ha időnk engedi, kis kitérőt teszünk Trollholmen-be (Porsangerfjord). Itt kisétálunk a félsziget végére, ahol a
norvég mondavilág kedvelt figuráit, a trollokat idéző dolomit sziklaalakzatokat tekinthetjük meg. Ezután Európa legészakibb pontjára utazunk. A
legészakibb pont a Mageröya-szigeten található, melyet egy tengeri alagúton keresztül érünk el. Buszunkról egy parkolóban szállunk le, ahonnan kb. 2-2,5
órás túrával (9 km) érhető el a Knivskjellodden, az északi fok. Nem lesz probléma, hogy a túrát este 6 órakor kezdjük, hisz ezen a területen július 30-ig nem
megy le a nap. Az északi-fokot elérve gyönyörködhetünk a Barents-tengerben, előttünk az Északi-sarkig már csak egy szigetcsoport van: a Svalbard. Éjfél
körül érünk vissza buszunkhoz, mellyel a közeli szállásunkra utazunk. (szállás: faházban, Mageröya-sziget - Nordkapp, Kirkeporten Camping)
Július 17.: Reggeli után fotószünet a szállás körül Skarsvag-ban, hisz szállásunk a kontinentális Európa legészakibb településén van. Remélhetőleg
napsütésben fotózhatjuk a cölöpökön álló halászházakat a rorbukat. Ezután elhagyjuk szállásunkat és megkezdjük ereszkedésünket „délnek”. Első megállónk
a Gjesvaer halászfalu, mely falu 230 lakosával Finnmark megye egyik legnagyobb halászfalva. Itt kisétálunk egy szirtig és megtekintjük a lundák telepeit,
hisz Gjesvaer Észak-Norvégia legnagyobb tengeri madár-költőhelye. Ezután tovább ereszkedünk dél felé a csipkézett tengerpartot követve. Több órás
buszozás után elérjük a Skandináv-hegység nyúlványait. Délután egy rövid túrára indulunk az Isfjord partján. Az ösvény végig a vízszintet követi a fjord
partján. Kb. 1,5 órás túrával érjük el a tengerbe szakadó Öksfjordjkelen-gleccsert. A gleccsernél megpihenünk, gyönyörködünk a látványban majd a már
megismert úton visszamegyünk buszunkhoz. Ezután tovább folytatjuk utunkat busszal, mai napi utolsó megállónk a 70 m-es Fosselv-vízesés, melyet egy kb.
20 perces kaptatóval érünk el. A vízeséstől kb. 2,5 órás buszozás következik a Lyngen-Alpok lábaihoz. Buszunkról leszállva felpakoljuk az éjszakára
szükséges cuccunkat és felmegyünk a Skihytta (Rorneshytta) mellé sátorozni. A szálláshelyen a csoport 1/3-a tud bent aludni (megpróbáljuk elérni telefonon
a gondnokot), a többiek sátraznak a ház körül. A panoráma gyönyörű: félkörben a Lyngen-Alpok előttünk a Lyngen fjord. (szállás: sátor, Lyngen-Alpok
gleccservölgyében)
Július 18.: Reggeli után kis túra következik a ház fölötti gleccservölgyben, a hóviszonyoktól függően megpróbáljuk elérni a Dalvatnet tavat. Aki nem
szeretne túrázni, az bevárhatja a túrázó csapatot a háznál, majd együtt ereszkedünk vissza buszunkhoz. Busszal egy hosszabb szakasz következik, útközben
csak fotózni állunk meg. Késő délután érkezünk meg a Lofoten-szigetek fővárosába Solvaer-be. Itt egy rövid túra keretében felmegyünk a városka felé
magasodó Tjeldbergtinden 367 m-es csúcsára, ahonnan gyönyörű panoráma kínálkozik a Lofoten szigetekre. Solvaer-ből a közeli szállásunkra utazunk
Laukvik-ba, mely az Atlanti-óceán partján fekszik. (szállás faházban, Lofoten-szigetek, Laukvik, Camping Lofoten)

Július 19.: Mai nap a Lofoten-szigetek bejárására indulunk. Első megállónk
Henningsvaer, a Lofoten-szigetek egyik legszebb kisvárosa, sok cölöpön álló
faházzal, rorbuval. Következő megálló, inkább fotószünet (mert itt már fürdés
nem nagyon lesz) a déltengeri idillt idéző homokos Haukland beach. Ezután
tovább ereszkedünk a Lofoten-szigeteken lefelé, hol tengeri alagúton, hol hídon
kelünk át egyik szigetről a másikra. Ramberg-nél ugyancsak fotószünet
következik a homokos parton, majd ezután Reine halászfaluban állunk meg
színes házakat és függőleges sziklatornyokat fotózni. Ezután viszont Moskenesszigeten egy hosszabb program következik: Sorvagen faluból túrázni indulunk a
Munkebu menedékházig. A túra oda-vissza 12 km, és a tengertől 510 m-re
fogunk felmenni. Megéri feljönni, mert innen is gyönyörű a kilátás: körös-körül
a bizarr formájú hegycsúcsok, a tinderek mindenütt, körülöttük pedig az Atlantióceán. A túra után megállunk fotózni Tind faluban is. Mai napi utolsó kis túránk
az utolsó faluból indul: „A”-ból (norvég ABC utolsó betűje). „A” a Lofotenszigetek és azon belül Moskenes utolsó faluja. Ösvényünk az Agvatnet-tó partján
vezet, majd a tó végénél meredeken emelkedik. Célunk Moskenesöya gerince
(500 m), ahonnan festői panorámában lehet részünk. Láthatjuk „A” falut és az
Atlanti-óceánt is. A megismert úton térünk vissza buszunkhoz, onnan pedig
vissza szállásunkra. Mai nap is a két túra kihagyható/választható. (szállás:
faházban, Lofoten-szigetek, Laukvik, Camping Lofoten)
Július 20.: Reggel elhagyjuk szállásunkat és átkompozunk Lodingen-ből
Bognes-be. Itt folytatjuk utunkat dél felé a Rago Nemzeti Park bejáratához. Innen egésznapos túrára indulunk, ösvényünk először sűrű erdőben vezet,
kerülgetjük a Laksaga folyó kanyarulatait és zúgóit. A Storskogvass menedékháznál ebédszünet következik, majd túránk legszebb része jön:
felkapaszkodunk egy sziklagerincre, 470 m-es magasságba. Előttünk kanyarog lent a mélyben a Laksaga folyó, közvetlen előttünk pedig egy hatalmas
zuhatag omlik le a sziklafalon. Körös-körül pedig a végeláthatatlan fenyőerdő. Innen egy függőhídon átkelve egy másik úton térünk vissza buszunkhoz. A
parkolóból Fauske kempingjébe utazunk. (szállás: faházban, Fauske, Lundhogda Camping)
Július 21.: Reggeli után elhagyjuk szállásunkat és Norvégiát is, átkelünk Svédországba. A svéd Lappföldön haladunk a Botteni-öböl irányba. Útközben
levezetés képen egy rövid túrára indulunk a híres Fjallraven
túraösvényen a Pieljekalise Nemzeti Parkban. Túránk
Jaggeluokta faluból indul ide is érünk vissza. Programunk
utolsó túrája után tovább folytatjuk utunkat Stockholm felé.
(éjszaka a buszon)
Július 22.: Reggel érkezés Stockholmba. Itt mindenki
kedvére felfedezheti a várost, érdeklődésének megfelelően
keresheti fel a múzeumokat, látványosságokat. Ezeknek a
belépőire kell váltani Svéd Koronát vagy lehet fizetni
bankkártyával is. Ajánlott múzeumok: Skanzen és a Vasa
múzeum valamint a Gamlastan-on a Nobel múzeum és a
Parlament. A múzeumokat kihagyva is el lehet tölteni egy
napot
Skandinávia
ékszerdobozaként
emlegetett
Stockholmban. A városnéző sétát a Gamlastan-on érdemes
kezdeni, ahol többek között megtekinthető: Kungliga Slottet,
Storkyrkan, Skattkammaren, Slottskyrkan. Stockholmból
hajónk 17 órakor indul. (éjszaka hajón 4 ágyas kabinokban)
Július 23.: Délelőtt 11 órakor kötünk ki Rigában. Innen
elindulunk busszal hazafelé Litvánián, Lengyelországon,
Szlovákián át Magyarországra. (éjszaka a buszon)
Július 24.: Délelőtti órákban érkezünk meg Budapestre
illetve Esztergomba. Ezután kipihenjük a közel 9 000 km-et,
amit buszon, hajón és gyalog tettünk meg.

