HORVÁTORSZÁG – BOSZNIA
IDŐPONT: 2018. július 12. – július 18.
Kedves Érdeklődők!
Ezeken a hideg, borongós napokon az ember szívesen gondol a forró nyárra, a tenger hűsítő
hullámaira, a kék égboltra, azokra a feledhetetlen naplementékre, a bájos dalmát házakra, a
sirályok hangjára, vagy a reggeli halászatra induló hajók pöfögésére, és a partra kifutó
hullámok morajlására. Ezt most Te is megélheted!
Idén, ezúttal már harmadik alkalommal Horvátország és Bosznia az úti cél.
A szállást úgy választottuk, hogy szó szerint karnyújtásnyira legyen a tengertől. (Na jó,
maximum 10 méterre.)
A programot pedig úgy terveztük, hogy ezen adottságot kellőképpen kihasználhassuk, azaz
fürödhessünk eleget!
Röviden az egy hétre tervezett utazás fontosabb állomásai és látnivalói (lsd.: térképen is)
1. nap (júl. 12.)
Indulás: 615 Blaha Lujza tér (Corvin áruház előtti parkoló).
Útvonal: Bp. – Mohács – Eszék – Szarajevó
Látnivalók: Visoko: Nap-piramis.
2. nap (júl. 13.)
Útvonal: Szarajevó – Klek
Látnivalók: Szarajevó: Latin-híd, Öreg bazár, Ferenc Ferdinánd elleni merénylet
helyszíne; könyvtár, Svrzo – ház stb.
3. nap (júl. 14.)
Útvonal: Klek - Ston – Dubrovnik – Klek
Látnivalók: Ston: Európa leghosszabb várfala; Dubrovnik: séta a várfalon, városháza,
kikötő, kolostor.
4. nap (júl. 15.)
Útvonal: Klek – Pocitelj – Medjugore – Kravica-vízesés
Látnivalók: Talán az egész kirándulás látnivalóiban leggazdagabb napja.
Pocitelj: élő bosnyák skanzenfalu, mintha 400 évet ugranánk vissza a történelemben.
Kravica – vízesés: Európa egyik leglátványosabb vízesése.
5. nap (júl. 16.)
Útvonal: Klek – Mostar - Blagaj – Klek
Látnivalók: Blagaj: Muzulmán derviskolostor a Buna patak forrása mellett.
Buna forrása: Európa egyik legbővizűbb barlangforrása.
6. nap (júl. 17.)
Útvonal: Klek – Klis – Split – Trogir
Látnivalók: Klis vára: Árpád - házi Szent Margit születésének helye;
Split: Diocletianus palotája
7. nap (júl. 18.)
Útvonal: Trogir – Zágráb – Budapest
Látnivalók: Trau vára: IV. Béla végső menedéke az őt üldöző tatárok elől.
Érkezés az éjjeli órákban (kb. 22-23 óra) Blaha Lujza tér (Corvin áruház előtti parkoló).
Jelentkezni Benke Zsolt tanár úrnál lehet

Várható költségek: 30.000 Ft + 185 €
Tartalmazza: a buszbérlést, a szállást, a reggelit, 4 vacsorát, és a belépők árát.
Amit még tudni érdemes!
- Kérem, a biztosítást (baleset és poggyász) mindenki egyénileg kösse meg a 7 napra!

-

-

-

( Érdemes az EU-kártyával kalkulálni, mert az már Horvátországban is érvényes.
Boszniában csak az első két napon leszünk.)
Több alkalommal szeretnénk fürdeni a tengerben, hiszen a szállásunk közvetlen
tengerparti, ezért fürdőruha feltétlenül kerüljön a táskába! A tengeri sünök ellen
érdemes műanyag szandált hozni (ha könnyen beszerezhető). Kezdő búvárkodáshoz
egy hétköznapi úszószemüveg is megfelelő.
Alváshoz pizsama. ( Hálózsák nem kell!)
Magas faktorszámú (30-50) krém, naptej.
A napközbeni étkezéshez az alapanyagot helyben lehet megvenni egyénileg. ( Az árak
kb. egyeznek a magyarországival.) Horvátországban is megjelentek a nyugati nagy
élelmiszer áruházak.
A költőpénz legyen € -ban, mert Boszniában azt használják, és Horvátországban is
kedvezően váltják.
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