Montenegrói nyaralás

2017.
július 28. – augusztus 6.

Indulás: 2017. július 28-án, pénteken a déli-kordélutáni órákban (pontos időpont tavasszal)
Találkozunk: Budapesten, a Műcsarnok melletti autóbusz-parkolóban (a Felvonulási tér Hősök tere felőli vége)
Érkezés: 2017. augusztus 6-án, vasárnap a késő esti órákban a Műcsarnokhoz
Szállás: 1. éjszaka:
buszon
2-3. éjszaka:
Razvršjében, a Camp Apartmentsben (Montenegró, Durmitor-hegység)
4-7. éjszaka:
Tivatban, az Art Club Hostel Antonban (Montenegró, Kotori-öböl)
8. éjszaka:
buszon
9. éjszaka:
Székelykevén (Skorenovac), falusi turizmusban a Duna-menti székelyeknél (Szerbia)
Utazás: Vass Pista különbuszával
Költségek: 50.000 HUF + 135 EUR
ez tartalmazza: az utazás, a szállások, a közös programok költségeit (lásd: programterv), valamint kisebb részben az étkezést
nem tartalmazza: az étkezés többi részét és a biztosítást (ezt mindenki igényei szerint kötheti meg magának)
Étkezés:
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ebéd
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Jelentkezési határidő: 2017. január 15. és február 15. (Ez azt jelenti, hogy folyamatosan lehet jelentkezni mindenkinek február 15-ig, de a
január 15-ig történő jelentkezések esetében – túljelentkezés esetén – a Franka 8/a osztályának tanulói és hozzátartozói előnyt élveznek.)
A program csak minimum 21 jelentkező esetén indul!
Jelentkezni lehet: Zarándy Kleofás testvérnél a https://goo.gl/forms/jTSmEmOLmncuFbZh1 jelentkezési lap kitöltésével és 20.000 forint
előleg befizetésével. (A kettő együtt teszi érvényessé a jelentkezést!)
Az útiköltség fennmaradó részét – akár több részletben is – legkésőbb 2017. június 15-ig (tanév vége) kell befizetni!
Azoknak a kiskórú diákoknak a szüleitől, akik szülő nélkül jelentkeznek a kirándulásra, kérni fogunk egy kétnyelvű (magyar-szerb)
nyilatkozatot, amelyben a szülők az iskola pedagógusaira bízzák kiskorú gyermeküket. Ebben az iratban kérjük majd arról is nyilatkozni,
hogy a gyermekek fürödhetnek-e vagy sem nyílt vízben (tó, tenger) pedagógusi felügyelet mellett. A nyilatkozat kitöltendő
formanyomtatványa letölthető lesz az iskola honlapjáról, és Kleofás testvértől is elkérhető majd.
Útiokmányok: Mind Szerbia, mind Montenegró területére be lehet lépni érvényes magyar személyi igazolvánnyal és útlevéllel is.

Öltözködés: Mivel az Adria déli részére megyünk, számolni lehet a Magyarországon megszokottnál nagyobb hőséggel is. Többször is lesz
lehetőségünk fürdeni a tengerben, ezért javasolt fürdőruhát hozni. A razvršjei szállásunk a Durmitor-hegységben 1500 méter körüli
magasságban lesz, ahonnan akár 2000 méteres magasságba is eljuthatunk a túránk során, ezért mindenképpen szükséges kényelmes meleg
ruhát is hozni!!! (A Kotori-öböl fölé magasodó Lovćen-hegységben való túránk során is 1000-1500 méter között fogunk sétálni…) A nap elleni
védelem miatt kötelező sapkát/kalapot és naptejet hozni!! Utunk során több alkalommal is meg fogunk látogatni ortodox monostorokat, ahol
szabályozhatják, hogy milyen ruhával lehet belépni, ezért ezekre a napokra érdemes könnyű, vékony hosszúnadrágot (vagy szoknyát) és nem
ujjatlan felsőt is csomagolni.
Költőpénz, vásárlás: Szerbia hivatalos pénzneme a szerb dinár (din, RSD), míg Montenegróé az egyoldalúan bevezetett euró (€, EUR).
Elsősorban eurót érdemes hozni, mert Szerbiában odafelé nem nagyon lesz lehetőség vásárolni (és ekkor még van otthoni…), visszafelé meg
teljes ellátást kapunk Székelykevén, így az egész utazás megoldható dinár használata nélkül. Montenegróban a déli területeken lévő programok
során kisebb településeket érintünk, ahol kisebb boltokban tudunk majd vásárolni. A Durmitorba még mindenképpen érdemes otthonról hozni
az élelmet.
Amit föltétlen hozzál magaddal:
elegendő ruha (egyebek mellett esőkabát, fürdőruha, meleg öltözet, törülköző)
fürdőpapucs, kényelmes túracipő és szandál
tisztasági felszerelés + napolaj, kézfertőtlenítő
érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
élelmiszer, kulacs
költőpénz (euró) az egyéni étkezésekhez

Programterv:
július 28. (P): A kora délutáni órákban találkozunk a budapesti Hősök terénél lévő autóbusz-parkolóban. Innen egyenesen Szerbia felé vesszük
az irányt. A határt Röszkénél lépjük át. Ha nem vesztettük sok időt a határátlépéssel, akkor megállunk a Szabadka előtt található Palicson, ahol
a tó partján gyönyörködhetünk a hely szép szecessziós épületeiben és tárgyaiban. Ez a hely azonban a Palicsi Olimpiai Játékokról is nevezetes,
melyeket 1880-ban indított útjára a kiváló szabadkai származású kerékpárversenyző, Vermes Lajos. Az ókori játékok felidézésének ötlete tehát
pár évvel hamarabb fogalmazódott meg Szabadkán, mint Párizsban, Coubertin báró fejében, más kérdés azonban, hogy ez utóbbi mozgalom
nőtte világméretűvé magát. A rövid séta után buszra szállunk, és indulunk Délnyugat-Szerbia felé. Az éjszakát a buszon utazással töltjük.
július 29. (Szo): Hajnalban érkezünk meg az Uvac Nemzeti Park délkeleti végében található Krstacba, ahonnan a busz pihenőideje alatt az Uvackanyon felfedezésére indulunk. A Zlatar- és Zlatibor-hegységek által közrefogott kanyon Európa harmadik legnagyobb és legmélyebb völgye, és
egyben az európai fakó keselyűk közel háromnegyedének is az otthona. A folyócska egymásután többször is 180°-ban forduló meanderei
varázslatos látványt nyújtanak. Délután indulunk tovább Montenegró felé. Határátlépés után a Durmitor-hegység felé közelítve kelünk át a
Tara folyón, melynek 80 km hosszú völgye a Föld második legmélyebb kanyonja (az arizonai Grand-kanyon után!), ami azt jelenti, hogy a
legmélyebb szakaszokon a völgyfal 1300 méter magas. A híres Tara-hídnál megállunk egy fotószünetre, majd innen már a szállásunkra
megyünk Razvršjébe, a Camp Apartmentsbe.
július 30. (V): Ezt a napot a Durmitor-hegységben túrázással töltjük. Első állomásunk a szállástól nem messze található Fekete-tó (Crno jezero)
lesz. Utunk további része nagyban függ az időjárástól is, de a különböző csúcsok, tavak, jégbarlangok és kanyonok pazar választékából biztosan
meg fogjuk találni a nekünk legjobban megfelelő útvonalat. Mise reggel a szálláson vagy túrázás közben. Éjszaka a már belakott szállásunkon.
július 31. (H): Már kora reggel Montenegró tengerpartja felé vesszük az irányt. Útközben első állomásunk az ortodox Ostrog-kolostor lesz. Ez
Montenegró legfontosabb zarándokhelye, ahová külföldről is sok zarándok szokott érkezni. Az igazi látványosság a felső monostor, amit a XVII.
században építettek egy több száz méter magas függőleges sziklafal közepére. Innen továbbindulva egy fél óra múlva érkezünk a Mostanicahídhoz, amely a III. századból maradt itt a rómaiak emlékét őrzendő. Miután körbejártuk és lefényképeztük, indulunk tovább. A Kotori-öbölhöz
érkezve először Risanba megyünk. Itt tárul elénk a Kotori-öböl fraktálszerűen nyúlványos alakjának egy belátható része. A Kotori-öblöt tartják
Európa legdélebbi fjordjának, ez azonban nem teljesen igaz, mert alakját nem a jég formálta, hanem folyók és földmozgások. Ettől még több
száz méteres (egyes helyeken kilométernél is magasabb) hegyek szegélyezik, és így látványban méltán veszi fel a versenyt valódi norvég
testvéreivel… Risan már a Krisztus előtti századokban is lakott volt (nevét éppen a risonita illír törzsről kapta), de leghíresebb ma is meglévő
emlékei a római korból származnak, melyek közül padlómozaikjai a legjelentősebbek. Ezek megtekintése után már a meglehetősen furcsa alakú
öböl egyik túlsó felén található Tivatba megyünk, ahol szállásunk, az Art Club Hostel Anton található. A szállás elfoglalása után az estét Tivat
strandjainak és óvárosának felfedezésével tölthetjük.
augusztus 1. (K): Ezt a napot a Skodrai-tó, és az őt tápláló Rijeka Crnojevica fölfedezésével töltjük. Először a folyójával azonos nevű Rijeka
Crnojevica faluba megyünk, amelynek szabálytalan, török kori hídja megtekintése után egy kilátóponthoz megyünk, ahonnan festői módon
tárul elénk a rövid, de bővizű folyó kanyarulata, mely buja vízinövényvilágával egészen trópusi hangulatot áraszt. Ezután a tóparti kisvárosba,
Virpazarba megyünk, ahonnan egy hajókirándulásra indulunk a Skodrai-tavon. A tó, melynek területén Montenegró Albániával osztozik,
kivételesen gazdag növény- és állatvilágával (főként madarak, halak) nyűgözi le az arra járót. Hazafelé még megállunk a tengerparti Budva
városának fölfedezésére. Ezen a napon is lesz lehetőség strandolásra: akár a tónál, akár este Budva környékén a tengerben. Éjszaka Tivatban.

augusztus 2. (Sze ): A napi programot Montenegró korábbi fővárosában, Cetinjében kezdjük. Itt elsőként
a Biljardát, II. Péter Petrović Njegoš montenegrói uralkodó palotáját tekintjük meg, ami arról a
biliárdasztalról kapta a nevét, amit Bécsből hozattak, és az uralkodónak hálás nép az utolsó 40
kilométeren a vállain hozta úttalan utakon a többmázsás súly ellenére. Ezután a Cetinjei Szent Péter
kolostort tekintjük meg, a sok egyéb mellett arról híres, hogy Keresztelő Szent János egy csontereklyéjét
és Jézus keresztjének egy darabkáját is itt őrzik. Miután elhagytuk Cetinjét, a Lovćen-hegységbe
megyünk (ami Cetinje és a Kotori-öböl között található) és délután itt fogunk túrázni. Ez ugyan az 10001600 méter fölötti magasságával jóval elmarad a Durmitortól, de mivel ez a Kotori-öböl partján, szinte
közvetlenül a város és a tengeröböl fölött van, a magassága sokkal szédítőbbnek fog tűnni. Éjszaka ismét
Tivatban.
augusztus 3. (Cs): Ez a nap kicsit lazább, pihenősebb lesz. Délelőtt Kotorba megyünk: először
meglátogatjuk a XII. században épült Szent Trifon-katedrálist, majd betérünk a Tengerészeti Múzeumba,
majd teszünk egy sétát a hangulatos óvárosban. A délutánt pedig szabadon vagy közösen Tivat és Kotoriöböl fölfedezésével, sok strandolással töltjük. Éjszaka Tivatban.
augusztus 4. (P): A délelőttöt még Tivatban töltjük: pakolással, majd strandolással. Dél körül indulunk
Szerbia felé. Egyetlen jelentősebb megállásunk lesz: koraeste Nikšičben. Itt ki-ki elköltheti a vacsoráját,
no meg a maradék euróját. Egy óra pihenő után indulunk tovább a határ felé. Az éjszakát a buszon
utazással töltjük.
augusztus 5. (Szo): Kora reggel érkezünk meg a Belgrád és Újvidék közötti Fruška Gorába, ami az alföldes
Vajdaság egyetlen hegyes-dombos tájegysége. A busz kötelező pihenőidejét kirándulással töltjük. Ez a
hegység – eredeti magyar nevén Tarcal – sok változást élt meg a török hódítások kapcsán. Amikor a
törökök betörtek a Balkánra, sok ortodox monostor költözött Szerbiából ide, és telepedett le. Ezek közül
16 még ma is épségben megvan, ezek közül néhányat meg is fogunk látogatni. Ugyanakkor ez a tájegység
(az egész Szerémség) a magyar borkultúra bölcsője, és ezt is a törököknek köszönhetjük, hogy az érkező
hódítók elől „menekült” a magyar szőlő- és bortermelés a Kárpát-medence északabbi részeire
(tulajdonképpen a mai Magyarország területére), ahol aztán gyorsan otthonra talált és továbbfejlődött.
Délután indulunk Székelykevére, ami a Duna mellé telepített bukovinai székelyek három falujának
egyike, ahol falusi turizmusban igazi székelyes vendégszeretetben lesz részünk…  Reményeink szerint
este meghallgathatjuk Dani Zoltán előadását, aki a délszláv válság idején a jugoszláv hadsereg ezredese
volt. Ő volt az, akinek sikerült egy jól megtervezett manőverrel a világon elsőként lelőnie az amerikaiak
láthatatlannak tartott és eladdig sértetlen F-117 Nighthawk lopakodó repülőjét. Talán az is kiderül az
előadásából, hogy mi lett a lelőtt gép pilótájának a sorsa, és hogyan alakult a kettejük kapcsolata…
augusztus 6. (V): Ezen a napon a reggelit és az ebédet is a
szállásunkon kapjuk. Délelőtt részt veszünk a falu
szentmiséjén, majd ellátogatunk a Delibláti
homokpusztába, ami Európa egyetlen homoksivataga.
Innen már hazafelé vesszük az irányt; érkezés a késő esti
órákban Budapestre, a kiindulási helyszínre.

